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6lR7RPp·L3UtQFLSH
6DOYDGRU
6LQW0DDUWHQ
UHJLXQHDRODGH]_
5HSXEOLFD$UDED6LULDQD
(VZDWLQL

7=

,QVXOHOH7XUNV
·L&DLFRV
&LDG
7RJR
7KDLODQGD
7DGMLNLVWDQ
7LPRUXOGH(VW
7XUNPHQLVWDQ
7XQLVLD
7RQJD
7XUFLD
7ULQLGDG·L7REDJR
7XYDOX
7DLZDQ3URYLQFLH
&KLQH]_
5HSXEOLFDXQLWDD7DQ]DQLHL

8$
8*
86
8<
8=

8FUDLQD
8JDQGD
6WDWHOH8QLWHDOH$PHULFLL
8UXJXD\
8]EHNLVWDQ

9$
9&

9DWLFDQ
6IkQWXO9LQFHQW
·L*UHQDGLQHOH
9HQH]XHOD
,QVXOHOH9LUJLQH%ULWDQLFH
9LHWQDP
9DQXDWX

7'
7*
7+
77/
70
71
72
75
77
79
7:

9(
9*
91
98
:2

:6
;1
;8
;9

2UJDQL]D½LD0RQGLDO_
GH3URSULHWDWH
,QWHOHFWXDO_
 203, 
 %LURXO,QWHUQD½LRQDO 
6DPRD
,QVWLWXWXO1RUGLFSHQWUX
%UHYHWH 13, 
8QLXQHD,QWHUQDWLRQDODSHQWUX
3URWHFWLD1RLORU6RLXULGH3ODQWH
8329 
,QVWLWXWXOGH%UHYHWH
9LVHJUDG 93, 

<(

<HPHQ

=$
=0
=:

$IULFDGH6XG
=DPELD
=LPEDEZH

2UJDQL]D½LLLQWHUJXYHUQDPHQWDOH RILFLLUHJLRQDOHGHEUHYHWH FHDF½LRQHD]_vQIRORVXODQXPLWRU6WDWH&RQWUDFWDQWHvQFDGUXO3&7 7UDWDWXOGH&RRSHUDUHvQGRPHQLXOEUHYHWHORU ÌQFD]XO2ILFLXOXL
(XURSHDQGH%UHYHWHHVWHRUJDQRSHUD½LRQDODO2UJDQL]D½LHL(XURSHQHGH%UHYHWH
2ILFLXO%HQHOX[SHQWUX3URSULHWDWH,QWHOHFWXDO_ %2,3  vQDLQWH2ILFLXOSHQWUX0_UFLvQUHJLVWUDWH·L0RGHOHLQGXVWULDOH DvQORFXLWRILFLLOHQD½LRQDOHGLQ%HOJLD/X[HPEXUJ·L2ODQGDvQFHHD
FHSULYH·WHRULFHDFWLYLWDWHFDUHDUHOHJ_WXU_FXP_UFLOHGHVHQHOH·LPRGHOHOH
ÌQED]HOHGHGDWHHOHFWURQLFHDOH5HJLVWUXOXL,QWHUQD½LRQDOGH0_UFL%LURXO,QWHUQD½LRQDODO203,IRORVH·WHXUP_WRDUHOHFRGXULDGL½LRQDOHGLIHULWHGHFRGXULOHDFWLYHDOH6WDQGDUGXOXL67³''´
SHQWUXDGHVHPQD*HUPDQLDI_U_WHULWRULXOFDUHvQDLQWHGHRFWRPEULHDFRQVWLWXLW5HSXEOLFD)HGHUDO_*HUPDQLD³'7´SHQWUXDGHVHPQD*HUPDQLDI_U_WHULWRULXOFDUHvQDLQWHGHRFWRPEULH
DFRQVWLWXLW5HSXEOLFD'HPRFUDW_*HUPDQLD
&RGXO³:2´HVWHXWLOL]DWvQOHJ_WXU_FXSXEOLFDUHDLQWHUQD½LRQDO_VXE3&7 7UDWDWXOGH&RRSHUDUHvQGRPHQLXOEUHYHWHORU  3&7 DFHUHULORULQWHUQD½LRQDOHvQUHJLVWUDWHODRULFH2ILFLXUHFHSWRU
PHPEUX3&7GDUvQDFHHD·LP_VXU_·LvQOHJ_WXU_FXSXEOLFDUHDGHSR]LWHORUPRGHOHORUvQFDGUXO$FRUGXOXLGHOD+DJDSULYLQG'HSR]LWXO,QWHUQD½LRQDODO0RGHOHORUÌQDFHDVW_SULYLQ½_UHIHULUHD
VHIDFHODFRGXO,1,'  DFRUGDWvQ6WDQGDUGHOH:,3267·L67&RGXO³:2´HVWHGHDVHPHQHDSRWULYLWSHQWUXDILIRORVLWvQFHHDFHSULYH·WHvQUHJLVWUDUHDLQWHUQD½LRQDO_DP_UFLORUvQ
FDGUXO$FRUGXOXLGHOD0DGULG·LDO3URWRFROXOXLGHOD0DGULGSULYLQGÌQUHJLVWUDUHDLQWHUQD½LRQDO_D0_UFLORU&RGXO³,%´HVWHIRORVLWvQFHHDFHSULYH·WHSULPLUHDFHUHULORULQWHUQD½LRQDOHvQFDGUXO
3&7vQUHJLVWUDWHGH%LURXO,QWHUQD½LRQDODO203,DYkQG·LUROXOGH2ILFLXUHFHSWRUPHPEUX3&7
1XPHSURYL]RULX
$FURQLPXOVDXDEUHYLHUHDXQHLHQWLW_½LQXHVWHSDUWHGLQGHQXPLUHDDFHVWHLD
&RGXULOHGHGRX_OLWHUHÄ(3´Ä(0´·LÄ4=´WUHEXLHIRORVLWHSHQWUXDLQGLFD2ILFLXOFRUHVSXQ]_WRUGHILQLWvQDFHVW6WDQGDUGvQWLPSFHFRGXOÄ(8´WUHEXLHIRORVLWSHQWUXDLQGLFDDOWHLQVWLWX½LL
DOH8QLXQLL(XURSHQHÌQSOXVFRGXULOHWUHEXLHIRORVLWHvQXUP_WRDUHOHVLWXD½LL
Ä(3´SHQWUXGRFXPHQWH·LLQIRUPD½LLOHJDWHGHEUHYHWHDGPLQLVWUDWHGH2ILFLXO(XURSHDQGH%UHYHWH 2(% 
Ä(0´SHQWUXGRFXPHQWH·LLQIRUPD½LLOHJDWHGH0_UFLGLQ8QLXQHD(XURSHDQ_·L'HVHQH·L0RGHOH,QGXVWULDOHGLQ8QLXQHD(XURSHDQ_DGPLQLVWUDWHGH2ILFLXO8QLXQLL(XURSHQHSHQWUX3URSULHWDWH
,QWHOHFWXDO_ (8,32 ·LSHQWUXGHVHPQDUHD8QLXQLL(XURSHQHvQ6LVWHPHOH0DGULG·L+DJD
Ä4=´SHQWUXGRFXPHQWH·LLQIRUPD½LLOHJDWHGH2ILFLXO(XURSHDQSHQWUX&RPXQLWDWHD6RLXULORUGH3ODQWH &392 ·L
Ä(8´SHQWUXGRFXPHQWH·LLQIRUPD½LLOHJDWHGHDOWHGUHSWXULDSOLFDELOHvQ8QLXQHD(XURSHDQ_FDUHQXVXQWDFRSHULWHGHFRGXULOHÄ(3´Ä(0´·LÄ4=´FXPDUILDXWRUL]D½LLOHGHFRPHUFLDOL]DUH
DSUREDWHGH$JHQ½LD(XURSHDQ_SHQWUX0HGLFDPHQWHVDXLQGLFD½LLJHRJUDILFHSURWHMDWHGHOHJLVOD½LD8(

/,67$&2'85,/25,1,'
1250$203,67



'DWHSULYLQGvQUHJLVWUDUHDUHvQQRLUHD
1XP_UXOGHRUGLQH





1XP_UXOGHRUGLQHDOvQUHJLVWU_ULL
1XP_UXOGHRUGLQHDOUHvQQRLULLGDF_HVWHGLIHULWGHQXP_UXOGHRUGLQHDOvQUHJLVWU_ULLLQL½LDOH
ÌQFD]GHUHvQQRLUHQXP_UXO QXPHUHOH GHvQUHJLVWUDUHvQDLQWHDUHvQQRLULL UHvQQRLULORU 
'DWDVIkU·LWXOXLYDOLGLW_½LLvQUHJLVWU_ULLP_UFLL

'DWDvQUHJLVWU_ULLUHvQQRLULL
 'DWDvQUHJLVWU_ULL
 'DWDUHvQQRLULL
1XPHUHGHvQUHJLVWUDUHFRQH[H
 1XP_UXO QXPHUHOH GHvQUHJLVWUDUHDQWHULRU RDUH vQUHJLVWU_ULLUHvQQRLWHvQFD]GHGLIHUHQ½HFXQXP_UXO
QXPHUHOH LQGLFDW H VXEFRGXULOH  ·L  







'XUDWDSUHY_]XW_DvQUHJLVWU_ULLUHvQQRLULL
'XUDWDSUHY_]XW_DvQUHJLVWU_ULL
'XUDWDSUHY_]XW_DUHvQQRLULL
'DWDSUHY_]XW_GHH[SLUDUHDvQUHJLVWU_ULLUHvQQRLULL
'DWDSUHY_]XW_GHH[SLUDUHDvQUHJLVWU_ULL
'DWDSUHY_]XW_GHH[SLUDUHDUHvQQRLULL

$GPLQLVWUD½LDFDUHvQUHJLVWUHD]_PDUFD
 &RGXOFXGRX_OLWHUH FRQIRUPQRUPHL67D203, SHUPL½kQGLGHQWLILFDUHDDGPLQLVWUD½LHLFDUHvQUHJLVWUHD]_
PDUFD


'DWHUHIHULWRDUHODFHUHUH
 1XP_UXOGHRUGLQHDOFHUHULL
 'DWDGHGHSR]LWDFHUHULL
  'DWHUHIHULWRDUHODH[SR]L½LL
  /RFXOGHGHSR]LWDOFHUHULL
 1XP_UXOGHRUGLQHDOFHUHULLH[DPLQDWH
  /LPED OLPELOH FHUHULL



'DWHUHIHULWRDUHODSULRULWDWHFRQIRUP&RQYHQ½LHLGHOD3DULV·LDOWHGDWHUHIHULWRDUHODYHFKLPHDVDXODvQUHJLVWUDUHD
P_UFLLvQ½DUDGHRULJLQH
 1XP_UXOGHRUGLQHDWULEXLWSULPHLFHUHUL
 'DWDGHGHSR]LWDSULPHLFHUHUL
 &RGXOFRQIRUPQRUPHL67D203,SHUPL½kQGLGHQWLILFDUHDRILFLXOXLQD½LRQDOVDXUHJLRQDOODFDUHDIRVW
GHSXV_SULPDFHUHUHVDXRUJDQL]D½LDODFDUHDIRVWGHSXV_SULPDFHUHUH
  3ULRULWDWHSDU½LDO_
  9HFKLPH
  9HFKLPHSDU½LDO_
  'DWHUHIHULWRDUHODvQUHJLVWUDUHvQ½DUDGHRULJLQH GHH[HPSOXvQFD]XOvQUHJLVWU_ULLXQHLP_UFL WHOOHTXHOOH
'DWDODFDUHDQXPLWHLQIRUPD½LLVXQWI_FXWHDFFHVLELOHSXEOLFXOXL
 'DWDODFDUHLQIRUPD½LLOHSULYLQGFHUHUHDQHH[DPLQDW_DXIRVWI_FXWHDFFHVLELOHSXEOLFXOXL
 'DWDODFDUHLQIRUPD½LLOHSULYLQGFHUHUHDH[DPLQDW_DXIRVWI_FXWHDFFHVLELOHSXEOLFXOXL
 'DWDODFDUHLQIRUPD½LLOHSULYLQGvQUHJLVWUDUHDDXIRVWI_FXWHDFFHVLELOHSXEOLFXOXL





,QIRUPD½LLGLYHUVH
&ODVLILFDUHDSURGXVHORUVDXVHUYLFLLORU
 /LVWDSURGXVHORUVDXVHUYLFLLORUFkQGDFHVWHDQXVXQWFODVLILFDWH
 &ODVLILFDUHDLQWHUQD½LRQDO_DSURGXVHORUVDXVHUYLFLLORUvQVFRSXOvQUHJLVWU_ULLP_UFLORU FODVLILFDUHD1LVD 
OLVWDSURGXVHORUVDXVHUYLFLLORUFRQIRUPDFHVWHLFODVLILF_UL
  &ODVLILFDUHDQD½LRQDO_OLVWDSURGXVHORUVDXVHUYLFLLORUFODVLILFDWHFRQIRUPDFHVWHLFODVLILF_UL
,QGLFD½LLUHIHULWRDUHODIRORVLUHDP_UFLL
 ,QGLFD½LHFRQIRUPF_UHLDPDUFDDGREkQGLWXQFDUDFWHUGLVWLQFWLYSULQIRORVLUHDVDvQFRPHU½
 ,QGLFD½LHFRQIRUPF_UHLDVROLFLWDQWXODSUH]HQWDWGRYH]LOHGUHSWXOXLV_XGHDIRORVLDQXPLWHHOHPHQWHDOHP_UFLL
 ,QGLFD½LHFRQIRUPF_UHLDPDUFDDIRVWUDGLDW_SHQWUXQHIRORVLUH
 5HQXQ½DUH
 ,QGLFD½LLUHIHULWRDUHODFHULQ½HOHXWLOL]_ULL
 ,QGLFD½LLUHIHULWRDUHODOLPLW_ULOHXWLOL]_ULL
'HVFULHUHDHOHPHQWHORUILJXUDWLYHDOHP_UFLL
 &RQIRUPFODVLILF_ULLLQWHUQD½LRQDOHDHOHPHQWHORUILJXUDWLYHDOHP_UFLL FODVLILFDUHD9LHQD
 &RQIRUPXQHLFODVLILF_ULQD½LRQDOH
 )RORVLQGFXYLQWHFKHLHVDXXQWH[WOLEHUIRUPXODW
 5HSURGXFHUHDP_UFLL
 5HSURGXFHUHDP_UFLLFkQGDFHDVWDHVWHUHSUH]HQWDW_vQFDUDFWHUHVWDQGDUG
 5HSURGXFHUHDP_UFLLFkQGDFHDVWDHVWHUHSUH]HQWDW_vQFDUDFWHUHQHVWDQGDUG














,QGLFD½LLUHIHULWRDUHODQDWXUDP_UFLLVDXODWLSXOGHPDUF_
,QGLFD½LDIDSWXOXLF_PDUFDHVWHRPDUF_FROHFWLY_RPDUF_GHFHUWLILFDUHVDXRPDUF_GHJDUDQ½LH
0DUFDWULGLPHQVLRQDO_
0DUFDKRORJUDP_
0DUFDVRQRU_LQFOXVLYFDUDFWHULVWLFLOHVDOH
0DUFDROIDFWLY_LQFOXVLYFDUDFWHULVWLFLOHVDOH

  7UDQVOLWHUDUHDP_UFLL
  7UDGXFHUHDP_UFLLVDXDFXYLQWHORUFRQ½LQXWHvQPDUF_
  'HVFULHUHDP_UFLL
  'DWD vQVFULHULL RULF_UXL WLS GH WUDQ]DF½LH SULYLQG FHUHULOH GH vQUHJLVWUDUH VDX vQUHJLVWU_ULOH GHH[HPSOX
PRGLILFDUHGHWLWXODUPRGLILFDUHGHQXPHVDXDGUHV_UHQXQ½DUHFHVLXQHDSURWHF½LHL
  ,QIRUPD½LLSULYLQGFXORULOHUHYHQGLFDWH


5HIHULQ½HODDOWHGHSR]LWH·LvQUHJLVWU_ULGHPDUF_vQUXGLWHGLQSXQFWGHYHGHUHMXULGLF





1XP_UXO·LGDWDDOWRUFHUHULvQUXGLWHGLQSXQFWGHYHGHUHMXULGLF
1XP_UXO·LGDWDDOWRUvQUHJLVWU_ULvQUXGLWHGLQSXQFWGHYHGHUHMXULGLF

,QIRUPD½LLSULYLQGS_U½LOHLQWHUHVDWHGHRFHUHUHVDXGHRvQUHJLVWUDUH
 1XP_UXO·LDGUHVDVROLFLWDQWXOXLVDXWLWXODUXOXLvQUHJLVWU_ULL
 1XPHOH·LDGUHVDVROLFLWDQWXOXL
 1XPHOH·LDGUHVDWLWXODUXOXLvQUHJLVWU_ULL
  ,QGLFDUHDDFWLYLW_½LORULQGXVWULDOHVDXFRPHUFLDOHDOHVROLFLWDQWXOXL
  1XPHOH·LDGUHVDPDQGDWDUXOXL
  $GUHVDSHQWUXFRUHVSRQGHQ½_
  1XPHOH·LDGUHVDSUHFHGHQWXOXLVROLFLWDQWVDXWLWXODU vQFD]GHVFKLPEDUHGHWLWXODU
  1XPHOHSUHFHGHQWVDXDGUHVDSUHFHGHQW_DVROLFLWDQWXOXLVDXWLWXODUXOXL I_U_VFKLPEDUHGHWLWXODU

,QIRUPD½LLSULYLQGOLFHQ½LDWXOVDXOLFHQ½LD½LL
 1XPHOH·LDGUHVDOLFHQ½LDWXOXL
 ,QGLFD½LDFRQGL½LLORUVDXUHVWULF½LLORUSUHY_]XWHvQOLFHQ½_


$QXPLWHGDWHUHIHULWRDUHODvQUHJLVWUDUHDLQWHUQD½LRQDO_DP_UFLORUFRQIRUP$UDQMDPHQWXOXLGHOD0DGULGSULYLQG
vQUHJLVWUDUHDLQWHUQD½LRQDO_DP_UFLORU·L3URWRFROXOXLUHIHULWRUODDFHVW$UDQMDPHQW
'DWHSULYLQGGUHSWXOODvQUHJLVWUDUH
 6WDWXOFRQWUDFWDQWDOF_UXLWLWXODUHVWHVROLFLWDQW
 6WDWXOFRQWUDFWDQWVDXRUJDQL]D½LDFRQWUDFWDQW_SHWHULWRULXOF_UXLDVDXF_UHLDWLWXODUXODUHRvQWUHSULQGHUH
LQGXVWULDO_VDXFRPHUFLDO_HIHFWLY_·LVHULRDV_
 6WDWXOFRQWUDFWDQWVDXRUJDQL]D½LDFRQWUDFWDQW_SHWHULWRULXOF_UXLDVDXF_UHLDWLWXODUXOv·LDUHGRPLFLOLXO
 3DUWHDFRQWUDFWDQW_SHWHULWRULXOF_UHLDQRXOWLWXODUvQGHSOLQH·WHFRQGL½LLOHFHUXWHFDV_ILHWLWXODUGHvQUHJLVWUDUH
LQWHUQD½LRQDO_
'DWHSULYLQGFHUHUHDGHED]_VDXvQUHJLVWUDUHDGHED]_
 &HUHUHDGHED]_
 ÌQUHJLVWUDUHDGHED]_
'DWHSULYLQGS_U½LOHFRQWUDFWDQWHYL]DWHSULQvQUHJLVWUDUHDLQWHUQD½LRQDO_UHvQQRLUHDVDXPRGLILFDUHD
 'HVHPQDUHFRQIRUP$UDQMDPHQWXOXLGHOD0DGULG
 'HVHPQDUHFRQIRUP3URWRFROXOXLGHOD0DGULG
 3_U½LFRQWUDFWDQWHLQWHUHVDWH
,QIRUPD½LLGLYHUVH
 6WDWXODOF_UXLWLWXODUHVWHVROLFLWDQW
 1DWXUDMXULGLF_DWLWXODUXOXL SHUVRDQ_PRUDO_ ·LVWDWXO·LGDF_HVWHFD]XOWHULWRULXOvQLQWHULRUXODFHVWXLVWDW
vQFDUHSHUVRDQDPRUDO_HVWHFRQVWLWXLW_
'DWHSULYLQGOLPLWDUHDOLVWHLSURGXVHORU·LVHUYLFLLORU
 /LPLWDUHDOLVWHLSURGXVHORU·LVHUYLFLLORU
'DWHSULYLQGUHIX]XOGHSURWHF½LH·LLQYDOLG_ULOH
 5HIX]WRWDOGHSURWHF½LH
 5HIX]SDU½LDOGHSURWHF½LH
 'DWDODFDUHvQFHSHHIHFWXOLQYDOLG_ULL
'DWHSULYLQGRPRGLILFDUHDGXV_vQUHJLVWU_ULLLQWHUQD½LRQDOH
 1XP_UXOS_U½LLFHGDWHGLQvQUHJLVWUDUHDLQWHUQD½LRQDO_
 1XP_UXOvQUHJLVWU_ULORULQWHUQD½LRQDOHIX]LRQDWH
 1XP_UXOvQUHJLVWU_ULORULQWHUQD½LRQDOHFHUH]XOW_GLQIX]LXQH
'DWHSULYLQGvQORFXLUHD·LGLYL]DUHD
 1XP_UXO ·L GDWD vQUHJLVWU_ULL QD½LRQDOH VDX D vQUHJLVWU_ULORU QD½LRQDOH VDX UHJLRQDOH vQORFXLWH SULQWUR
vQUHJLVWUDUHLQWHUQD½LRQDO_ DUWELVDO$UDQMDPHQWXOXLGHOD0DGULG·LDUWELVDO3URWRFROXOXL
 'DWD·LQXP_UXOHOHPHQWHORUFDUHIDFRELHFWXOGLYL]_ULLFHUHUHDGHED]_vQUHJLVWUDUHDFHGHFXUJHGLQFHUHUH
VDXvQUHJLVWUDUHDGHED]_
 1RLOHQXPHUHDOHHOHPHQWHORUFHUH]XOW_GLQGLYL]LXQHFHUHUHDGHED]_vQUHJLVWUDUHDFHGHFXUJHGLQFHUHUHD
GHED]_VDXvQUHJLVWUDUHDGHED]_
'DWHSULYLQGvQUHJLVWU_ULOHSRVWHULRDUH
 'DWDGHVHPQ_ULLSRVWHULRDUH UHJXODD5HJXODPHQWXOXLGHH[HFX½LHFRPXQ
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n 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)
(151)
(732)

M 2020 04915

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul tertilor, a
unei game variate de bunuri (cu exceptia
transportului acestora), din clasele 3, 5 si 30
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, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
pentru vânzarea de produse, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii ale agenţiilor de
publicitate şi servicii precum distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau distribuirea
de eşantioane.

15/07/2020
SC PRISACA TRANSILVANIA
SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

───────

PRISACA TRANSILVANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05278

(740)

CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.21; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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.
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).

28/07/2020
ASOCIATIA ORDINUL MILITAR
SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM, CALEA
FAGARASULUI NR. 7, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI
LAZĂR DE IERUSALIM
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(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 01.01.17; 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară, investiţii
în fonduri, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare: organizarea colectelor monetare,
afaceri imobiliare: închirierea birourilor (bunuri
imobiliare),
închirierea
birourilor
pentru
conlucrare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea
şi
susţinerea
colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor ,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de baluri (divertisment), organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de aziluri de bătrâni
(cazare temporară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
spitalicești, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni
(servicii medicale), îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii.
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,
organizarea
întâlnirilor
religioase, cercetare genealogică, oficierea
ceremoniilorreligioase.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 05280

(740)

CABINET DOINA ȚULUCA,
B-DUL LACUL TEI NR. 56, BL. 19,
SC. B, AP. 52, SECTOR 2, 020392
BUCUREŞTI, ROMANIA

28/07/2020
ASOCIATIA ORDINUL MILITAR
SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM, CALEA
FAGARASULUI NR. 7, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI
LAZĂR DE IERUSALIM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 24.13.25
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri financiare, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară, investiţii
în fonduri, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare: organizarea colectelor
monetare,
afaceri
imobiliare,
închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
16
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congreselor, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, rganizarea
de competiţii sportive, organizarea de baluri
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de aziluri de bătrâni
(cazare temporară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate, servicii
de îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni
(servicii medicale), îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii.
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, organizarea întâlnirilor religioase,
cercetare genealogică, oficierea ceremoniilor
religioase.

(210)
(151)
(732)

M 2020 06029

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEȘTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

27/08/2020
ID SOLUTIONS TECH S.R.L.,
STR. MADRIGALULUI NR. 58,
ET. 1, CAMERELE 3, 4 ȘI 5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

amparcat.ro
(531)

Clasificare Viena:
26.11.02; 24.17.02; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Produse software.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2020 06236

03/09/2020
SC SAPNAA ART DESIGN SRL,
STR. TURTURELELOR NR. 10B,
JUD. ILFOV, MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Calea Excelentei
Carmen Sapnaa

M 2020 06456

11/09/2020
TEODORA-VIRGINIA TRANDAFIR,
STR. DRUMUL POTCOAVEI
NR. 49D-1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

Teo show
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.09
(591) Culori revendicate: gri (Pantone 427C),
albastru (Pantone 2118C, Pantone
2370C), portocaliu (Pantone 158C,
Pantone 164C), mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ziare, almanahuri, tipărituri, reviste
generaliste, reviste (publicații periodice).
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, difuzare
prin satelit și cablu, servicii de difuzare prin cablu
și satelit, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.16; 26.01.18; 05.05.20; 24.09.03;
29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb,
gri,roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, servicii educative, de divertisment
şi sportive, organizarea de conferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
servicii sportive şi de fitness, servicii educative şi
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport
şi cultură, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educaţiei, divertismentului şi sportului.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

lucru, genți de mână (poșete), genți de plajă,
genți de pânză, genți de mână pentru bărbați,
genți de umăr, genți de transport universale,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți pentru curieri,
genți pentru cărți, genți pentru gimnastică,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sportive, genți tip sac, gentuțe
cosmetice, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse
pentru bagaje, mape (portdocumente), minirucsacuri, poșete, sacoşe (pungi) personalizate
suveniruri, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, rucsacuri, rucsacuri de zi,
sacoșe cu șireturi, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
pentru cumpărături cu două roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru provizii,
sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, săculețe din
piele, pentru ambalat.

M 2020 06536

25/09/2020
MARILENA-ȘTEFANIA
SĂPUNARU,
ȘOSEAUA COLENTINA NR. 10,
BL. 6, SC.C, ET. 2, AP. 100,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

CBD2GO

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.11; 26.01.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Bagaje de mână, bagaje de călătorie,
borsete pentru bărbați, genți, genți cu două
despărțituri stil doctor (gladstone), genți cu
structură moale, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de mână (poșete), genți de plajă,
genți de pânză, genți de mână pentru bărbați,
genți de umăr, genți de transport universale,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți pentru curieri,
genți pentru cărți, genți pentru gimnastică, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți sportive, genți tip sac, gentuțe cosmetice,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, mape (portdocumente), minirucsacuri,
poșete, sacoşe (pungi) personalizate suveniruri,
punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, rucsacuri, rucsacuri de zi, sacoșe
cu șireturi, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe pentru cumpărături, sacoșe pentru
cumpărături cu două roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru provizii,
sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, săculețe din
piele, pentru ambalat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: bagaje de mână, bagaje
de călătorie, borsete pentru bărbați, genți, genți
cu două despărțituri stil doctor (gladstone), genți
cu structură moale, genți de călătorie, genți de

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06597

29/09/2020
FABRICA OSPITALITATII SRL,
STRADA FRANCEZĂ, NR.56,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

rua espresso bar
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
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oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06755

(740)

24/09/2020
S.C. AL CREATIVE TRAINER
S.R.L., BLD. REVOLUȚIEI NR.
52-54, SC. B, AP. 2, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

M 2020 06840

20/10/2020
SC PASSIFLORA GARDEN
DESIGN SRL, STR. AV. VASILE
CRAIU NR. 5, BL. N7, AP. 7,
JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

SC PASSIFLORA GARDEN DESIGN
SRL, PRELUNGIREA FOLTANULUI
NR. 182, JUDEŢ GALAŢI, COMUNA
VANATORI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Passiflora FLORĂRIE
AMENAJĂRI SPAȚII
VERZI GARDEN CENTER
PEPINIERĂ ARBORI ARBUȘTI

Creative Academy

La data de 28.042021, cu adresa nr. 1011889,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin (1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drepr exclusiv asupra
denumirii FLORĂRIE AMENAJĂRI SPAȚII VERZI
GARDEN CENTER PEPINIERĂ ARBORI ARBUȘTI

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 26.11.13
(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFD700), roz (HEX #FFC0CB, HEX
#FFB6C1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13; 26.11.01
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante și flori naturale, bulbi, puieți și semințe
pentru plantare, pomi de Crăciun, nu artificiali,
flori, naturale, flori, uscate, pentru decorare,
plante, plante, uscate, pentru decorare, tufe de
trandafiri, răsaduri, arbuști/tufe, arbori, coroane
din flori naturale, plante de viță de vie.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
prestate de persoane sau organizații cu scopul
de a ajuta în ceea ce privește funcționarea sau
managementul unei întreprinderi comerciale,
a ajuta la managementul afacerilor sau
la îndeplinirea funcțiilor comerciale ale
unei întreprinderi industriale sau comerciale,

───────
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organizarea de târguri comerciale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), marketing,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
intermediere comercială, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii referitoare la grădinărit,
respectiv: servicii de îngrijire a plantelor,
design peisagistic, grădinărit peisagistic,
îngrijirea gazonului, servicii referitoare la
arta florală, de exemplu, aranjamente florale,
confecționarea de coroane, distrugerea ierburilor
dăunătoare, controlul dăunătorilor și paraziților
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, aranjamente florale, grădinărit,
horticultură, cultivarea plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de pepinieră, tratarea
arborilor, servicii de solarii, servicii de
reîmpădurire, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06923

29/09/2020
BEST FOODS PRODUCTIONS
SRL, STR. MOINESTI, NR. 55,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BEST NUTS NATURAL
NUTS INDUSTRY

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Nuci prelucrate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, alune
sărate preparate, alune prăjite, alune de pădure
preparate, arahide preparate, arahide glazurate,
arahide glazurate cu miere, arahide la conservă,
arahide prăjite, aranjamente de fructe, ardei
iuţi conservanţi, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, batoane pe bază de fructe şi fructe
nucifere, boabe preparate pentru consumul
uman, batoane alimentare pe bază de nuci,
boabe de soia uscate, castane prăjite cu
zahăr, castane prăjite, fasole procesată, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coajă lignificată procesate,
fistic preparat, fulgi de cocos, gustări pe bază de
alune, gustări pe bază de nucă de cocos, gustări
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, creme
tartinabile pe bază de alune, cremă de alune,
21
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unt de arahide, unt de migdale, unt din diferite
nuci sub formă de praf, topping-uri de nuci,
unt de alune cashew, unt preparat din alune,
unt din fructe oleaginoase sub formă de pudră,
pastă tartinabilă de alune, seminţe procesate,
seminţe, preparate, alge uscate comestibile,
seminţe procesate de floarea soarelui, migdale
măcinate, migdale preparate, lapte de migdale,
jeleu de migdale, ulei de arahide, pastă de
arahide, lapte de arahide, caju procesat.
31. Produse agricole, produse horticole şi
forestiere brute şi neprocesate, produse
alimentare şi hrană pentru animale, nuci
proaspete, alune, alune caju proaspete, arahide
proaspete, castane proaspete, castane de apă
proaspete, fistic proaspăt, nuci neprelucrate,
nucă de cocos crudă, migdale proaspete (fructe),
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, nuci
de cola proaspete, seminţe de pin, proaspete,
ştiuleţi de porumb dulce neprelucraţi (decorticaţi
sau nedcorticaţi), porumb proaspăt, seminţe de
floarea-soarelui neprocesate, produse forestiere
brute şi neprocesate.

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

01/10/2020
ADRIAN POPESCU, STRADA
LAURULUI NR. 3, JUDETUL
ILFOV, DOMNESTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

Autoimprove
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 07009

M 2020 06975

30/09/2020
FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.
AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

M 2020 07158

07/10/2020
SC ART AMBIANCE SRL, STR.
IOSIF COCEA, NR. 16, SC. A,
ET. 3, AP. 12, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600198, BACĂU,
ROMANIA

Le Premier
Cofetarie - Patiserie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Deserturi preparate (produse de cofetărie).

MAPAMOND CREȘTIN

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07173

07/10/2020
MODULAR PLUS S.R.L., STR.
MIHALY TEODOR NR. 6, BL. 61,
ET. 2, AP. 12, SIBIU, 550156,
SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 07314

(740)

INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR3, BUCURESTI, ROMANIA

14/10/2020
S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL
ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MODULAR PLUS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.11; 26.04.01; 26.04.02;
26.11.01
(591) Culori revendicate: gri (HEX#C0C0C0),
roșu (HEX#FF0000), albastru închis
(HEX#000080), albastru deschis
(HEX#0000FF), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Construcții metalice transportabile, materiale
metalice pentru căi ferate, module metalice
transportabile, containere metalice plutitoare,
unități modulare metalice pentru construcții,
clădiri modulare transportabile din metal, module
de birouri transportabile din metal, unități de
construcții modulare transportabile din metal.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare de
utilități pe șantiere de construcții.
39. Transport, închiriere de containere de
depozitare.

LIPOVA 1897 APĂ
MINERALĂ NATURALĂ
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1015380/03.06.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ,,LIPOVA''
și ,,APĂ MINERALĂ NATURALĂ''

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.11; 07.01.01
(591) Culori revendicate: galben, albastru,
alb,verde, maro, bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Ape minerale dietetice adaptate pentru
scopuri medicale îmbuteliate la sursa Lipova.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie, carton.

───────
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32. Ape minerale îmbuteliate la sursa Lipova.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,

(210)
(151)
(732)

administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

(740)

M 2020 07413

16/10/2020
CATALIN-ANDU COPAESCU,
STR. ZAGAZULUI NR. 4E, SC. A
ET. 4, AP. A20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07320

14/10/2020
VITICOLA SA, STR. GĂRII
NR. 1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
COGEALAC, CONSTANȚA,
ROMANIA

RSMS Romanian Society
for Metabolic Surgery

Cabinet individual de proprietate
industriala Ivanescu Gabriel
Dan, STR. AVRAM IANCU NR. 48A,
SCARA B, AP. 10, JUDEȚULBRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.11;
26.01.05
(591) Culori revendicate: verde închis,
verdedeschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire şi anume: organizare
şi susţinere de congrese, conferinţe, cursuri,
workshop-uri, seminarii în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, publicare, editare de cărţi, tratate,
articole, materiale didactice din domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe, furnizarea de informaţii privind

(540)

WINESTOCK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de evenimente de divertisment,
culturale si artistice, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte.
───────
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(511)

cercetarea ştiinţifică, în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, dezvoltare programe de calculator
pentru aplicaţii medicale.
44. Servicii medicale în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, servicii de consultanţă în domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire şi anume: organizare
şi susţinere de congrese, conferinţe, cursuri,
workshop-uri, seminarii în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, publicare, editare de cărţi, tratate,
articole, materiale didactice din domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe, furnizarea de informaţii privind
cercetarea ştiinţifică, în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, dezvoltare programe de calculator
pentru aplicaţii medicale.
44. Servicii medicale în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, servicii de consultanţă în domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07414

16/10/2020
CATALIN-ANDU COPAESCU,
STR. ZAGAZULUI NR. 4E, SC. A,
ET. 4, AP. A20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2020 07433

16/10/2020
TERAPIA S.A., STR. FABRICII
NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Tu ştii cât de important
este ficatul tău?
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, substanțe și alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar pentru prevenirea și
tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, preparate chimicofarmaceutice pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare
pentru prevenirea și tratamentul afecțiunilor

SRCM Societatea Română
de Chirurgie Metabolică
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.11;
26.01.05
Culori revendicate: verde închis,
verdedeschis
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hepatice și pentru susținerea sănătății ficatului,
preparate pe bază de vitamine pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, suplimente plasturi
cu vitamine pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, adjuvanți pentru scopuri
medicale pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, depurative pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, decocturi pentru
scopuri farmaceutice pentru prevenirea și
tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, elixire, preparate
farmaceutice pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, infuzii medicinale, tincturi
pentru scopuri medicale, ceaiuri și extracte din
plante pentru scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
toate acestea pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, băuturi medicinale pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, siropuri
pentru scopuri farmaceutice vizând prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și susținerea
sănătății ficatului, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, sărurl
pentru scopuri medicale pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, seruri pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, tonice
(medicamente) pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman și veterinar
pentru prevenirea și tratamentul afecțiunilor
hepatice și pentru susținerea sănătății ficatului,
preparate pentru distrugerea paraziților pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice și
pentru susținerea sănătății ficatului, antiseptice
și biocide pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, digestive
pentru scopuri farmaceutice pentru prevenirea

și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, preparate și
suplimente enzimatice pentru scopuri medicale
și veterinare pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, fermenți pentru scopuri
farmaceutice pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice și
pentru susținerea sănătății ficatului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

pentru scopuri farmaceutice vizând prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și susținerea
sănătății ficatului, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, săruri
pentru scopuri medicale pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, seruri pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, tonice
(medicamente) pentru prevenirea și tratamentul
atecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman și veterinar
pentru prevenirea și tratamentul afecțiunilor
hepatice și pentru susținerea sănătății ficatului,
preparate pentru distrugerea paraziților pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice și
pentru susținerea sănătății ficatului, antiseptice
și biocide pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, digestive
pentru scopuri farmaceutice pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, preparate și
suplimente enzimatice pentru scopuri medicale
și veterinare pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, fermenți pentru scopuri
farmaceutice pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice și
pentru susținerea sănătății ficatului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru

M 2020 07434

16/10/2020
TERAPIA S.A., STR. FABRICII
NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Ficat protejat şi regenerat
cu Fortifikat Maxx Protekt
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicate și
veterinare pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, substanțe și alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicate
sau veterinare pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar pentru prevenirea și
tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, preparate chimicofarmaceutice pentru prevenirea și tratamentul
afecțilunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare
pentru prevenirea și tratamentul afecțiunilor
hepatice și pentru susținerea sănătății ficatului,
preparate pe bază de vitamine pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, suplimente plasturi
cu vitamine pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, adjuvanți pentru scopuri
medicate pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, depurative pentru prevenirea
și tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, decocturi pentru
scopuri farmaceutice pentru prevenirea și
tratamentul afecțiunilor hepatice și pentru
susținerea sănătății ficatului, elixire, preparate
farmaceutice pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, infuzii medicinale, tincturi
pentru scopuri medicale, ceaiuri și extracte din
plante pentru scopuri medicinale și farmaceutice,
uleiuri medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
toate acestea pentru prevenirea și tratamentul
afecțiunilor hepatice și pentru susținerea
sănătății ficatului, băuturi medicinale pentru
prevenirea și tratamentul afecțiunilor hepatice
și pentru susținerea sănătății ficatului, siropuri
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proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07466

16/10/2020
DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE
RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

───────

FIRM-TOUCH FILTER
REDUCED SMOKE
PAPER MASTER
BLENDED TOBACCOS
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1012547/07.05.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
„FIRM-TOUCH FILTER”, „ REDUCED SMOKE
PAPER” şi „ MASTER BLENDED TOBACCOS”.

(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2020 07515

(740)

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC 21, APT 44,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MURES,
540382, MUREȘ, ROMANIA

ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase).
30. Sosuri conservate, sosuri condimentate,
praf de sosuri, sosuri pentru gătit, sosuri de
ciuperci, piureuri de legume (sosuri), pulpă
de legume (sosuri-alimente), piccalili, feluri
de mâncare uscate prin înghețare având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
ierburi de grădină, conservate (asezonate).
31. Ciuperci proaspete, semințe de cereale
neprocesate, ciuperci neprelucrate, ciuperci
crude, miceliu de ciuperci (răsaduri), ciuperci
shiitake, proaspete, ciuperci crescute pe tulpină
de stejar, proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri proprii din domeniul
de activitate și bunuri ale altora (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,
prin pagina web sau prin mijloace electronice,
lanțuri de magazine, servicii de agenție de import
export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Servicii de depozitare alimente congelate,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
43. Servicii de unități cazare, servicii de cantină,
servicii de catering, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară.

19/10/2020
SC GOLO SRL, STRADA
MUREȘULUI NR. 151, JUDEȚUL
MUREȘ, SÂNCRAIU DE MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

GOLO LEGUME-FRUCTE
La data de 27.04.2021, cu adresa nr.1011651,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii LEGUME-FRUCTE

(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, portocaliu închis, portocaliu
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
fructe deshidratate, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, gem de
merișoare, zmeură, căpșuni, mure, murături,
murături mixte, conserve și murături, salate
de legume, salate de cartofi, legume gatatăiate pentru salate, salate de legume gatatăiate, ciuperci conservate, ciuperci preparate,
ciuperci comestibile uscate, pastă de pătlăgele,
vinete/pastă de vinete, fiertură/bulion, compot de
merișoare, fructe conservate, fructe congelate,
castraveciori, mazăre conservată, pastă de
tomate, legume gătite, legume uscate, fructe,

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

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, supă de tăieței, supă gata-preparată, supă
groasă, supă semipreparată, tocane (alimente),
tocană de vită, tocăni, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), cremă
de fructe, mâncare gătită constând în principal
din carne de pui prăjită fâșii și pastă de
ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare gătită
constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia
și tofu (doenjang-jjigae), ouă și produse din
ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi.

M 2020 07529

20/10/2020
SC SUPER FRESH SRL, P-TA
VICTORIEI NR. 21, AP. 1,
JUD. MURES, TARGU MURES,
540029, MUREȘ, ROMANIA

Cil FOOD SERVICES
ESTD. 2019

───────

La data de 23.04.2021, cu adresa nr.1011443
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii FOOD SERVICES

(210)
(151)
(732)

M 2020 07540

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.14; 11.01.01
(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, aripioare de pui, bisque
(supă creamă), brioșe cu ouă (aperitiv), bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite 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

20/10/2020
SC EURO PARTS DISTRIBUTION
SRL, STR. SLD. EROU IONESCU
GHEORGHE NR. 13, BL. 136,
SC. 2, ET. 3, AP. 72, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

târguldepiese
La data de 27.04.2021, cu adresa nr.1011645,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art. 22
alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata, declara ca
nu invoca un drept exclusiv asupra denumirii târgul
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 15.07.03; 15.07.09;
29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) și regruparea în avantajul terţilor a a
produselor din producţie proprie și a unor terți
(cu excepția transportului lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv în mediul on line
şi prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv on line pe internet,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legătură cu acestea, activităţi de agenții de
import export, servicii oferite de lanţ de magazine
şi magazine on line specializate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, livrări de
bunuri.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07588

22/10/2020
SOLOMON IULIA DERMA SRL,
STR. VISTIERNICUL STAVRINOS
NR. 25, BL.155, SC. 3, ET. 7,
AP. 135, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062174,ROMANIA

DermaKids Medical Center
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1013993/20.05.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Medical Center".

(531)

Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.25; 03.01.01; 03.01.16;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2020 07689

26/10/2020
SOCIETATEA S.TOHAN S.A.,
ALEEA UZINEI NR. 1,
JUDEȚULBRAȘOV,
ZĂRNEȘTI, 505800,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(540)

26/10/2020
SOCIETATEA S.TOHAN S.A.,
ALEEA UZINEI NR. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, ZĂRNEȘTI, 505800,
BRAȘOV, ROMANIA

MF-0199 - ”Focos electronic
de timp ETF-1MF”

MF-019 8 - ”Lovitura 120mm
cu bombă de iluminare cu
corp sudat echipată cu focos
electronic de timp ETF-1MT”

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi,
artificii.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Parașute.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 07691

M 2020 07690

26/10/2020
SOCIETATEA S.TOHAN S.A.,
ALEEA UZINEI NR. 1,
JUDEȚUL BRAȘOV,
ZĂRNEȘTI, 505800,
BRAȘOV, ROMANIA

(740)

(540)

M 2020 07698

26/10/2020
IOAN DĂBULEANU,
STR. INDEPENDENŢEI,
BL.22, SC.2, ET.1, AP.26,
JUD. HUNEDOARA, PETROŞANI,
332058, HUNEDOARA, ROMANIA
RODALL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15,
SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

MF-0200 - ”Lovitura
82 mm cu bombă de
iluminare cu corp sudat cu
parașută echipată cu focos
electronic de timp ETF-1MT”

Leather Care

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Parașute.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.13; 27.05.25; 09.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, cârpe impregnate

───────
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pentru lustruit, burete impregnat cu săpun,
ceară preparată pentru lustruire, cenuși
vulcanice pentru curățare, creme de lustruit,
produse de curățat, preparate pentru lustruit,
lichide degresante, lichide de curățare,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, produs pentru îndepărtarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru spălare, pudre de lustruire,
săpun pentru întreținerea harnașamentului,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
soluții pentru scoaterea petelor (agenți de
curățare), spray-uri de degresare, substanțe
degresante, uleiuri de curățare, preparate
abrazive pentru lustruire, pudre pentru
degresare, ceară de folosit în cizmărie.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07713

26/10/2020
OVIDIUS MERCADO SRL,
STR. I.C.BRATIANU NR. 45,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
NR. 144, BL. ST.2, BL. B, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07712

26/10/2020
SEBASTIAN GHEORGHIU, STR.
FRUMOASA NR. 52, AP. 18,
BUCURESTI, 010988, ROMANIA

CRAMA LIUTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 19.09.01; 19.09.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu ezxcepția berii.

THE JAZZ CAVE FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.10; 27.05.23;
27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, organizare și coordonare de activități
culturale, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, activități de divertisment, sportive
și culturale.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2020 07775

(210)
(151)
(732)

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

28/10/2020
QUADRIO S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ NR. 208, JUDETUL
MARAMURES, FERSIG, 437272,
MARAMUREȘ, ROMANIA

M 2020 07809

29/10/2020
POSTA TABITA TOUR SRL,
STR. CALEA MOLDOVEI, NR.18,
JUD.BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA,BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

PTT Express By
FILADELFIA GROUP
La data de 28.04.2021, cu adresa nr.1011833,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii FILADELFIA GROUP

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 29.01.14
(591) Culori revendicate: galben auriu,
negru,portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
managementul
afacerilor,
35. Publicitate,
administrarea afacerilor, lucrări de birou: servicii
de comerţ cu ridicata şi amănuntul, servicii de
agenţii de import-export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, inclusiv
servicii poştale şi de curierat.

http://www.maramures.org
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1013526/17.05.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumiri: „http://www.maramures.org”.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.16
(591) Culori revendicate: galben, gri,
albastru,verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.

───────
și

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

M 2020 07846

29/10/2020
VASILE DUBATUFCA,
STR. MARASESTI NR. 44,
BL. T1, SC. A,ET. 4, AP. 14,
JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
720182, SUCEAVA, ROMANIA

───────

Fanfara Brazii Bucovinei
Sfântu Ilie Suceava
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment
sportive.

(540)

M 2020 07911

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

și

───────

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

02/11/2020
HNH GRAND HOTEL & SPA SRL,
COM. PARTA NR. 176, CAMERA 4,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M 2020 07882

30/10/2020
S.C. MDGPROFIT SALES S.R.L.,
STR. RĂMURELE 7/18,
JUD. MUREȘ, TĂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

MONTIS HOTEL & SPA
(531)

Clasificare Viena:
02.01.08; 01.01.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: crem, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere,
rezervări la hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hotel
pentru terți, rezervare de cazare la hotel, servicii
de hoteluri și moteluri, informații cu privire la
hoteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de

Mountain Bee....doar miere
(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 03.13.04;
03.13.24; 06.01.01; 06.01.04
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
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(591)
(511)

Culori revendicate: crem, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere,
rezervări la hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hotel
pentru terți, rezervare de cazare la hotel, servicii
de hoteluri și moteluri, informații cu privire la
hoteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de spații de odihnă temporare pentru
pasageri, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, închirieri
de spații de cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 07933

(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

03/11/2020
AGROSERV MARIUTA SA,
STR. PRIMARIEI NR. 42, JUD.
IALOMIŢA, DRAGOESTI, 927100,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

lăptăria cu caimac
Răsfăţ Ciocolată-n lapte
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1011622/22.04.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Ciocolată-n lapte.

(531)

36
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27.05.04; 27.05.09; 27.05.25; 29.01.12;
03.04.02; 03.04.24
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(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.05.02
(591) Culori revendicate: maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente
recreative,
organizare
de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente sportive, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare de divertisment
pentru nunți, activități culturale, servicii culturale,
organizarea de spectacole culturale, activități
sportive și culturale, furnizare de activități
culturale, coordonare de activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizare și coordonare de activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare.
43. Furnizarea de spații pentru evenimente,
furnizarea de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, organizare de recepții pentru

Culori revendicate: galben, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte aromat, băuturi aromate pe bază de
lapte, băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, lapte, lapte acidofil, lapte ecologic,
lapte de vacă, lapte de oaie, lapte de capră,
băuturi din lapte, cu conținut predominant de
lapte, băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao.
30. Ciocolată cu lapte (băutură), băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte.
35. Servicii de publicitate (online şi offline),
servicii de marketing, servicii de intermediere
comercială in legatura cu băuturi pe bază
de lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte
cu aromă de cacao, lapte aromat, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, lapte, lapte
acidofil, lapte ecologic, lapte de vacă, lapte
de oaie, lapte de capră, băuturi din lapte,
cu conținut predominant de lapte, ciocolată cu
lapte (băutură), băuturi pe bază de ciocolată
cu lapte. furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 07934

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

03/11/2020
ARSAT INDUSTRIE SRL, STR.
601, NR. 53, JUD. ARAD, PECICA,
ARAD, ROMANIA

(540)

Vechiul CAZINOU
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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.

nunți (spații), oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2020 07944

03/11/2020
ÎMPĂRATUL IONA S.R.L.,
DRUMUL BACRIULUI, NR. 35F,
SAT ROSU, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2020 07987

04/11/2020
LANDMARK MANAGEMENT
SRL, STR. NANU MUSCEL NR. 8,
MANSARDA, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

ARO ELECTRIC

(540)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Părți și accesorii pentru vehicule,
autovehicule pentru pasageri.
───────

14 iil bistro caffe
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1014955/31.05.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: bistro caffe.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roz, mov
(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 snackbaruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
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(210)
(151)
(732)

(740)

comercial și de promovare, toate acestea pentru:
țigării, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări de
foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de foi,
țigări de foi, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la:
țigări, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări de
foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, țigări de foi, 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.

M 2020 07992

05/11/2020
S.C. T&O PRODCOM S.R.L.,
B-DUL LIBERTĂȚII NR. 14, BL. 24,
PARTER, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

10 CUIE
TIGARI DE FOI CU FILTRU

(540)

La data de 29.04.2021, cu adresa nr.1012046,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii TIGARI DE FOI CU FILTRU

M 2020 07996

05/11/2020
DENIS CATALIN CIUREA, STR.
STEFAN GOLESCU NR. 6,
JUDEȚUL ARGEȘ, ȘTEFĂNEȘTII
NOI, ARGEȘ, ROMANIA

Kardashev
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari
3D,
abace,
accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 07.15.05
(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări
de foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de foi,
țigări de foi.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor:
țigări, țigări cu filtru, foarfeci pentru țigări de
foi, tabachere pentru țigări de foi, portțigarete
pentru țigări de foi, suport pentru țigări de
foi, țigări de foi (cu excepția transportului lor),
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,
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bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
instrumente
pentru verificarea francării/ instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/ articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,

aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru
calculator,
componente
software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop,
containere pentru lentilele de contact,
panouri de comandă (electricitate), conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane
fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contra acţionate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau
militare,
detectoare,
aparate
de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
diafragme (acustică), diafragme pentru aparate
ştiinţifice, diafragme (fotografie), maşini de
dictare (dictating machines), aparate de difracţie
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
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distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,

şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
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
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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 pickup/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
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procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protecție respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,

iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase
sau
mecanice,
fluiere
de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice),
sonare,
suporturi
de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
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teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash USB,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduribascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi

echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07998

05/11/2020
GREEN LEAF POWER SRL, STR.
OBORULUI NR. 22A, JUDEȚUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

Leacuri din Bucovina
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Zahăr, miere, sirop de melasă, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, sare, mirodenii,
arome și condimente, cereale procesate, amidon
și produse preparate din acestea, preparate
pentru copt și drojdie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08003

(210)
(151)
(732)

05/11/2020
SC ECOPARCHET SIB SRL,
STR. DOAMNA STANCA NR. 9,
BLOC B1, PARTER, JUD SIBIU,
SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(740)

M 2020 08091

09/11/2020
IOANA-ALEXANDRA BURLACU,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.227-237,
BL. 1, ET. 3, AP.322, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.15,
SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

VALSERV PREMIUM
PARCHET
La data de 22.04.2021, cu adresa nr.1011310,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii PREMIUM PARCHET

WALDMASTER
SPALATORIE DE COVOARE

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02
(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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curățenie, servicii de curăţătorie,
spălătorie chimică şi ecologică, curățare de
covoare, curățare de materiale textile, curățarea
tapițeriei.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2020 08092

09/11/2020
ALEXANDRU OLEA, B-DUL
MAMAIA NR.490, ET. 4, AP.25,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2020 08093

09/11/2020
ALEXANDRU OLEA, B-DUL
MAMAIA NR. 490, ET. 4, AP. 25,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

MAGNUM SALA DE JOCURI

PARIURI SPORTIVE
MAGNUM magnumbet.ro

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.15.02; 01.01.10;
29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu (HEX #ab1f23),
galben (HEX #ffc316), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea sălilor de joc, servicii de jocuri de
noroc.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1012100/29.04.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: PARIURI SPORTIVE .

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.09; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu închis (HEX
#ab000f), roşu deschis (HEX #d2301b),
galben (HEX #fed000), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea sălilor de joc, servicii de jocuri de
noroc.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08112

(210)
(151)
(732)

10/11/2020
MARY-LAVINIA SAIKALY,
STR. CEASORNICULUI NR. 1,
SECTOR1, BUCURESTI, ROMANIA
DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC. 1, AP. 21, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2020 08123

10/11/2020
PARASCHIV DANIEL, STR.
INVINGATORILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

TZANCA URAGANU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de studiouri de înregistrare,
organizarea și susținerea de concerte,
prezentarea prestațiilor live, compunerea de
melodii, producțîa de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore, divertisment de televiziune,
înregistrarea pe casete video, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producția
de programe radio și de televiziune, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresar), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
producția de muzică.
42. Crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, dezvoltarea
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de arte grafice.

(540)

BABA from Beirut
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 09.07.01;
09.07.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de bar, cu specific libanez, servicii de
cafenea, cu specific libanez, servicii de bufet, cu
specific libanez, servicii de cantină, cu specific
libanez, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
cu specific libanez , servicii de restaurant,
cu specific libanez, servicii de restaurant cu
autoservire, cu specific libanez, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), cu specific libanez.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

furnizarea de instruire online, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de seminare online de
formare, furnizare de cursuri de instruire online,
formare în afaceri, organizare de pregătire în
afaceri, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul afacerilor.

M 2020 08124

10/11/2020
MIHAELA-GRAŢIELA GIOLU,
STR. VALEA MERILOR, NR. 44,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURIA 14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2020 08132

10/11/2020
ELECTRONIC LIVE SRL, STR.
SOVEJA NR. 67, BLOC 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

Ebitcam
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Camere de monitorizare in rețea pentru
supraveghere, camere video adaptate in scop de
supraveghere, camere video de supraveghere,
camere video de securitate, aparate holografice
de securitate, aparate de avertizare de
securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
aparate pentru supraveghere de securitate,
tastaturi pentru alarme de securitate, tablouri de
comanda pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decât cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție si
de
semnalizare,
software pentru controlul sistemelor de mediu,
de acces si de securitate pentru clădiri,
controlere fără fir pentru monitorizarea si
controlul de la distanta a funcției si stării
sistemelor de securitate, case de marcat,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate in scop de supraveghere, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive pentru ascultarea si
supravegherea bebelușilor, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluși, mecanisme
pentru aparate cu
preplata,
extinctoare,
ceasuri
inteligente, mecanisme
pentru
aparate cu preplată, telefoane inteligente sub
forma de ceas de mana, aparate holografice
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
tastaturi pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decât cele

SOV CLUBUL DE
BUSINESS ŞI POLITICĂ
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.12; 26.01.18;
26.04.05; 26.04.18
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, organizare de cursuri,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri, cursuri educative în domeniul
finanțelor, cursuri de pregătire în domeniul
finanțelor, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, antrenament și
coaching în discurs politic, seminarii educative,
servicii educative în domeniul afacerilor,
servicii educative și de instruire, organizare
de conferințe cu scopuri educative, servicii
educative în domeniul managementului, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
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pentru vehicule), dispozitive pentru siguranța,
securitate, protecție si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor
de mediu, de
acces si de securitate pentru clădiri, brățări
inteligente (instrumente de măsură), brățări de
identificare codate electronic, brățări inteligente
care comunică date către telefoane inteligente,
brățări inteligente, case de marcat electronice,
programe informatice folosite cu sistemele
electronice pentru case de marcat, aplicații
de calculator pentru comanda conducerii
automate de mașini, software de calculator
pentru comanda de la distanta a mașinilor si
echipamentelor de birou, aplicații de calculator,
descărcabile, pentru comanda parcării automate
a mașinilor, aplicații de calculator pentru comenzi
auto, aplicații de calculator, descărcabile, pentru
aparate de navigație pentru vehicule, aplicații
de calculator pentru parcarea automata a
vehiculelor, aplicații de calculator, descărcabile,
pentru comanda conducerii automate de
vehicule, software pentru aplicații de calculator
destinat utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software de calculator pentru
optimizarea
resurselor
audiovizuale
ale
aplicațiilor multimedia, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri si jocuri de
noroc, descărcabile,, software de calculator
pentru controlul si gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor si a bazelor
de date, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continua de conținut media
audiovizual pe internet, software de calculator
pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
si interfața dintre vehicule si dispozitive mobile,
dispozitive de măsurare, dispozitive de măsurare
a concentrației, dispozitive de măsurare a
rezistentei, dispozitive de măsurare a radiațiilor,
dispozitive electronice de măsurare a distantei,
dispozitive de măsurare a diametrului de cablu,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
si control, huse cu clapeta pentru smartphoneuri, aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate
pentru
înregistrarea
distantelor,
aparate pentru înregistrarea timpului, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
înregistrarea datelor, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electrice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea vitezei, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașina, aparate de înregistrare
pentru benzi audio, aparate de înregistrare video

pentru vehicule, aparate pentru înregistrarea
timpului si a datei, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele decât
cele pentru uz medical), membrane acustice
utilizate la aparate pentru înregistrarea sau
reproducerea sunetului, programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide,
jucării
zburătoare,
telecomenzi pentru
avertizoare de incendiu, alarme de incendiu,
detectoare de incendiu, senzori de incendiu,
alarme
anti-incendiu
electrice,
senzori
magnetici, senzori de fum, senzori de fum
(dispozitive electrice).
35. Asistența în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing si promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului,
administrare a
afacerilor pentru autori si scriitori, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a
afacerilor
pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzica, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata si cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru agenții si
brokeri de asigurări, pe baza de externalizare,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriana,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
administrare a afacerilor pentru spitale,
administrare a afacerilor pentru
sportivi
profesioniști, administrare de
afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimara de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială şi
pentru o societate de servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătura cu ceasuri
inteligente, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
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conținute în acestea, intermediere de afaceri
comerciale pentru alte persoane, pentru
intermedierea de
contracte
pentru
alte
persoane, în special pentru achiziționarea și
vânzarea de produse pentru alte persoane,
pentru intermedierea de contracte cu privire
la prestarea de servicii pentru alte persoane
prin intermediul piețelor electronice pe internet,
distribuire de informații în domeniul: dezvoltare
profesională și informații îndomeniile: ocuparea
forței de muncă, recrutare de personal,
resurse de forță de muncă și anunțuri pentru
locuri de muncă prin internet, furnizare de
informații (informații) cu privire la și în legătură
cu produse și servicii, colectare dedate pentru
furnizarea și actualizarea unei baze de date
pentru afaceri și recrutare, prezentare de bunuri
și servicii în scopuri de vânzare (pentru terți),
prezentarea de persoane individuale si de
întreprinderi pe internet si prin alte medii,
prelucrare de date informatice, gestionare de
fișiere informatice, stabilirea prețului mărfurilor
si serviciilor, servicii de comparare de prețuri,
furnizare de indexuri cu produse, adrese și
branșe și de informații conținute de acestea,
publicare de informații cu conținut redacțional,
și anume de informații comerciale, în mijloace
electronice de comunicații, în special prin
platforme de internet, buletine informative
prin e-mail sau mesaje prin telefonia mobilă,
intermediere de contracte pentru tehnologia
informației în domeniile: rețele de afaceri,
precum și pentru stabilirea și intermedierea de
contacte de afaceri, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice.
38. Servicii de mesagerie on-line, intermediere
de mesaje prin rețele de calculator, in special
prin internet, transmisie de informații cu conținut
redacțional, precum și comerciale, de exemplu
de reclame, cereri de oferte în mijloace de
comunicații electronice, în special prin platforme
de internet, buletine informative prin e-mail
sau mesaje prin telefonia mobilă, furnizarea
de portaluri pentru accesarea internetului,
transmitere de indexuri cu produse, adrese
si domenii si informații conținute in acestea
prin internet, servicii de telecomunicații furnizate
pe internet prin platforme și portaluri pentru
schimbul de informații de contact de orice fel,
servicii de telecomunicații bazate pe internet,
furnizare de dispozitive de telecomunicații pentru
elaborarea și actualizarea de pagini web
personale cu conținuturi furnizate de utilizatori,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, furnizare de acces la
portaluri, platforme, piețe electronice, forumuri,
pe internet, furnizarea accesului la informații pe
internet, furnizarea accesului la baze de date,

asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate televizată, publicitate
şi
marketing, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, agenții de publicitate,
servicii
de
publicitate,
publicitate prin
corespondență,
publicitate
şi
reclamă,
publicitate pentru cinematografe, organizarea de
publicitate, publicitate in reviste, administrație
comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 08166

(740)

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

(540)

21/02/2017

ISAC GmbH,
NYMPHENBURGERSTR. 70,
MÜNCHEN, D-80335, GERMANIA

freelance
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 24.17.17; 26.04.01; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.21
(591) Culori revendicate: negru, turcoaz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
elaborare și plasare de anunțuri pentru alte
persoane pe internet, furnizare și închiriere de
spațiu publicitar pe internet, prezentare de
bunuri si servicii, inițierea și intermedierea de
contacte comerciale și economice, și prin
internet, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de informații referitoare la recrutare,
colectare și compilare de informații cu caracter
comercial, în mijloace de comunicații electronice,
în special prin platforme de internet, buletine
informative prin e-mail sau mesaje prin telefonia
mobilă, colectare şi aranjare de indexuri cu
produse, adrese şi domenii şi informații
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furnizare de acces on-line la baze de date,
directoare de produse, adrese și profesionale,
servicii de poștă electronică, mesagerie web,
furnizare de acces comun la informații de afaceri
și informații profesionale printr-o pagină de
internet.

îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, preparate cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08245

18/11/2020
MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT SRL,
STR. GENERAL NICOLAE
DONA NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CHELUȚU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri, apă
micelară, bureți impregnați cu produse de
toaletă, creme BB de înfrumusețare, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
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bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), 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, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive (cronometre), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
cadrane pentru ceasuri, ceasornice cu radio,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu
embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de birou, ceasuri de buzunar,
ceasuri de damă, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe tipărite, afișe publicitare, afișe
tipărite din hârtie, agende, agende de telefon,
agende de întâlniri, anuare (publicații tipărite),

autocolante (articole de papetărie), bannere
din hârtie, benzi desenate, broșuri, broșuri
tipărite, buletine (materiale tipărite), calendare,
calendare cu foi detașabile, calendare de
perete, calendare tipărite, carduri cu mesaje
de mulțumire, carduri de cadouri, carduri de
fidelitate din hârtie, caricaturi (postere), carnete
cu informatii, carnete de notițe pentru reporteri,
cărți cu abțibilduri pentru activități, cartonașe
imprimate, cataloage, colaje, cupoane, diagrame
tipărite, embleme din hârtie, embleme imprimate,
embleme tipărite (decalcomania), etichete
de agățat din hârtie, etichete din carton,
etichete tipărite din hârtie, felicitări, felicitări
(care însoțesc) cadouri, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări pentru ocazii speciale,
felicitări pentru ziua de naștere, felicitări
pop-up, fluturași publicitari, foi de răspuns
tipărite, fotografii imprimate, ghirlande de hârtie,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
indicatoare publicitare din hârtie, invitații
(articole de papetărie), invitații tipărite, jurnale,
jurnale (articole tipărite), material promotional
imprimat, modele tipărite, monografii, pagini de
albume de fotografii, organizatoare personale,
orare imprimate, pancarte de carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din carton,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, pliante,
pliante informative tipărite, pliante tipărite,
postere din hârtie, postere montate, publicații
imprimate, publicații promoționale, reclame
tipărite, reviste (publicații periodice), reviste cu
postere, reviste de muzică, reviste pentru fani,
reviste de benzi desenate, tatuaje temporare,
ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, 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), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
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muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, 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, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe din piele, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru 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 purtate
în jurul gâtului, 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 scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, 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, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, cămași cu mânecă
lungă, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte 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, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri

de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, 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 scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, 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,
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șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, 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 bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, 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 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, 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.
28. 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, aparate de
mașini de 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, coarde
de sărit, 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,
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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, puzzleuri 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,
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 (jucărie),
zmeie (jucării), 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, 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.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, cacao, produse din
cacao, cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ceai, ceaiuri de fructe,
chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, esențe de cafea,
doze de cafea, extracte de cafea, ceai cu gheață
(iced tea), înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, pliculețe de ceai, ceai kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
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 ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
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uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase
dulci,
băuturi
nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
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: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme BB
de înfrumusețare, produse cosmetice de îngrijire
a frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme

și loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru mâini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
săpunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
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corporală, preparate cosmetice funcționale,
accesorii pentru bijuterii, ace de cravată, ace
ornamentale din metale prețioase, agrafe de
argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), 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, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive (cronometre), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
cadrane pentru ceasuri, ceasornice cu radio,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu

embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de birou, ceasuri de buzunar,
ceasuri de damă, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas, cărți, afișe tipărite,
afișe publicitare, afișe tipărite din hârtie, agende,
agende de telefon, agende de întâlniri, anuare
(publicații tipărite), autocolante (articole de
papetărie), bannere din hârtie, benzi desenate,
broșuri, broșuri tipărite, buletine (materiale
tipărite), calendare, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carduri
cu mesaje de mulțumire, carduri de cadouri,
carduri de fidelitate din hârtie, caricaturi
(postere), carnete cu informații, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promoțional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
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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), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, 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, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe din piele, săculețe
cu cordon, 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 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 purtate
în jurul gâtului, 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 scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, 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, bustiere, bustiere sport,

căciuli tip cagulă, cămăși, cămăși cu manecă
lungă, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte 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, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, 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 scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
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din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
[articole de îmbrăcăminte], salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, 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 bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, 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 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, 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, 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, aparate și
mașini de 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, coarde
de sărit, 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,
jucării 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, jucării 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
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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, puzzleuri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescentă,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
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, 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, 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, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, cacao, produse din
cacao, cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ceai, ceaiuri de fructe,
chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, esențe de cafea,
doze de cafea, extracte de cafea ceai cu gheață
(iced tea), înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, pliculețe de ceai, ceai kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
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 ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
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substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de

comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
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difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcasturi, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,

furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
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de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08253

14/11/2020
S.C. VIA CORSO S.R.L., STR.
MAGURII NR. 12, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

CENTRUL VETERINAR
TRANSILVANIA

───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1014430/25.05.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii:"CENTRUL
VETERINAR TRANSILVANIA".

(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.24
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, consultanță profesională în materie
deservicii veterinare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

curățare a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri de
masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat, aromatizanți pentru
parfumuri, arome, extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), 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, butoni de manșetă realizați din

M 2020 08276

18/11/2020
MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT, STR.
GENERAL NICOLAE DONA,
NR.16, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ÎNOATĂ CHELUȚU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume de
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metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,
ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu o funcție de memorare,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme

tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, 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), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, 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, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
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sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru 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 purtate
în jurul gâtului, 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 scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, 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, 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 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, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, 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 scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, 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, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
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sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, 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 bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, 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 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, 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.
28. 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,
coarde de sărit, 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, puzzleuri 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,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
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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, 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, 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.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi

carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
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 ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
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pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, accesorii
pentru bijuterii, ace de cravată, ace ornamentale
din metale prețioase, agrafe de argint, amulete
(bijuterii), bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru

32. Ape minerale (băuturi), ape minerale

și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase
dulci,
băuturi
nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
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: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
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copii, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii personale,
bijuterii prețioase, brățări, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterie), 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, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri,
nemetalice, brelocuri, nu din metal, chei amulete
placate cu metale prețioase, aparate pentru
cronometrarea evenimentelor sportive, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, cadrane pentru ceasuri, ceasornice
cu radio, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care conțin o funcție
de joc electronic, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de birou, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de masă, ceasuri digitale, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri electrice,
ceasuri pentru automobile, ceasuri în miniatură,
cutii de ceas, curele pentru ceas, nu din piele,
curele de ceas din piele, lanțuri de ceas,
cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante

(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, 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), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
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genți de transport universale, 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, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, 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 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 purtate
în jurul gâtului, 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 scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, 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, 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 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, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și

femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, 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 scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, 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
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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, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, 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 bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, 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 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, 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, 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,
coarde de sărit, 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,
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pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzleuri 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,
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, 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, 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, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
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 ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
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micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă

largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
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de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcasturi, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de

divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
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divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08278

18/11/2020
MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT,
STR.GENERAL NICOLAE DONA,
NR.16, PARTER, CORP A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
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OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HATZ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă
de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
deodorante de corp (parfumerie), extracte de
parfum, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, parfumerie
(produse de -), parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
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pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), 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, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,

ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu o funcție de memorare,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
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câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, 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), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, 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, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru 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 purtate
în jurul gâtului, 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 scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi

pentru sport, 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, 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 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, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, 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 scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
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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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, 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, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, 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 bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, 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 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, 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.
28. 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,
coarde de sărit, 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,
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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, puzzleuri 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,
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, 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, 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.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
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 ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
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utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase
dulci,
băuturi
nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
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: apă de colonie, apă

de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
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personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, accesorii
pentru bijuterii, ace de cravată, ace ornamentale
din metale prețioase, agrafe de argint, amulete
(bijuterii), bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru
copii, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii personale,
bijuterii prețioase, brățări, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterie), 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, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri

din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri,
nemetalice, brelocuri, nu din metal, chei amulete
placate cu metale prețioase, aparate pentru
cronometrarea evenimentelor sportive, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, cadrane pentru ceasuri, ceasornice
cu radio, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care conțin o funcție
de joc electronic, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de birou, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de masă, ceasuri digitale, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri electrice,
ceasuri pentru automobile, ceasuri în miniatură,
cutii de ceas, curele pentru ceas, nu din piele,
curele de ceas din piele, lanțuri de ceas,
cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
82

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, 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), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, 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, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, 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 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 purtate

în jurul gâtului, 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 scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, 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, 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 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, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte 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, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
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de corp, 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 scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, 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, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, 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, 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, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, 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 bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, 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 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, 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, 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,
coarde de sărit, 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
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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, puzzleuri 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,
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, 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, 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, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
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pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
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 ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu

aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
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sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcasturi, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)

de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
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de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08282

23/11/2020
DALIRO, SAT BĂRĂȘTI, NR.
168, JUDEŢ ARGEŞ, COMUNA
CICĂNEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Piscul Negru
(531)

Clasificare Viena:
26.03.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06
(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu,
maro deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,

───────

88

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Baruri, bufet salate, bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de băuturi alcoolice, sevicii
de baruri care servesc bere, snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), case de
vacanță, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
cazare temporară oferită de ferme de agrement,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare

temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, hosteluri,
servicii oferite de moteluri, organizare de cazare
pentru turiști, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere, închiriere temporară de camere,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare de
sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
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furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de săli de conferințe,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
închiriere de săli de reuniune, închiriere de săli
pentru evenimente sociale.

jocuri video, software pentru organizarea şi
vizualizarea de imagini digitale şi fotografii,
software informatic destinat utilizării pentru
furnizarea accesului multiplu la o reţea
informatică globală, software pentru comerţul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacţii comerciale electronice prin intermediul
unei reţele informatice globale.
35. Administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, marketing de produse
şi servicii pentru alte persoane, furnizarea
de informaţii comerciale, difuzare de anunţuri,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziţie
plasate prin telefon sau calculator, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de
informaţii despre produse de larg consum prin
internet, informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, furnizare de servicii de informare
şi consiliere în domeniul comerţului electronic,
furnizare de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, negociere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi prin sisteme de telecomunicaţii,
pregătire de materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
pregătire şi plasare de anunţuri publicitare
pentru terţi, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de prezentare a produselor
către public, producţie de clipuri publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
anunţurilor publicitare pe pagini de internet,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
redactare de texte publicitare, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
intermediere comercială, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, servicii de consultanţă
referitoare la achiziţii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, servicii de comerţ

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 08480

(740)

DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC.1, AP. 21, BUCURESTI, ROMANIA

09/03/2020
ANGELINI HOLDING S.P.A., VIALE
AMELIA, 70, ROMA, I-00181,
ITALIA

(540)

MY FAMILY PLACE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii software de calculator, descărcabile,
casete video pre-înregistrate cu desene
animate, discuri compacte (audio-video),
înregistrări sonore descărcabile, înregistrări
video descărcabile, aparate şi instrumente
pentru predare şi instruire, fişiere cu
muzică descărcabile, compact discuri, DVD-uri,
suporturi digitale de înregistrare, programe de
calculator înregistrate, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
pentru jocuri, software pentru jocuri de calculator,
descărcabil, software educaţional de calculator
pentru copii, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, aplicaţii mobile, software
pentru prelucrarea de fişiere muzicale digitale,
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini digitale, software de dezvoltare a unui
site web, programe informatice şi software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, software
pentru redirecţionarea mesajelor, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
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cu amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerţ cu amănuntul online pentru
muzică şi filme descărcabile şi preînregistrate,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de promovare şi publicitate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă.
42. Proiectare de portaluri web, programare
de software pentru portaluri de internet,
spaţii de chat, linii de chat şi forumuri pe
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, dezvoltare de software, proiectare şi
dezvoltare de pagini de internet, proiectare şi
dezvoltare de produse multimedia, design şi
dezvoltare de software, cercetare şi dezvoltare
de produs, servicii de cercetare şi dezvoltare
în domeniul farmaceutic, actualizarea softwareului, proiectare de software, furnizare de motoare
de căutare în internet, cercetare medicală,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacţii de comerţ electronic,
programare de software pentru platforme de
comerţ electronic.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08488

23/11/2020
THETA PROFICIENCY SRL, P-TA
UNIRII NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET. 5, BIROU NR. 9, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA
RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

Academia Catavencu
Tagma Cum Laude
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1015199/02.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Tagma Cum Laude.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15
(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.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

la conservă, icre de pește, preparate, produse
alimentare pe bază de pește, nuci condimentate,
carne uscată prin înghețare/carne liofilizată,
legume uscate prin înghețare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbușite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, șuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crenvurști pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, untură, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz
culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
semințe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conținut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte și fructe (milk shake), fermenți din
lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci,
nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii, nu
vii, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi fulgi
de cartofi, găluște pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveți, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru stafide, ulei de rapiță alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, pește sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelișuri pentru cârnați, naturale sau artificiale,
cârnați, cârnați în aluat, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tofu, pateuri/turtițe din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, preparate pentru supă vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frișcă, albuș de ou, iaurt, gălbenuș de ou,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, brânză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,

M 2020 08517

24/11/2020
LEGUME-FRUCTE ROUA
COOPERATIVA AGRICOLA,
STR.ORSOVA NR. 9A, CAMERA 3,
BL. C1, ET. 3, AP. 23-24,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

roua organic
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01
(591) Culori revendicate: verde (Pantone 343
C), roșu (Pantone warm red C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman anșoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată pastă de pătlăgele vinete/
pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboș cu sânge/
cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bulion, concentrate de fiertură/concentrate de
bulion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, computuri, lapte condensat, crenvurști
prăjiți în aluat pe băț (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merișoare, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
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flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir/
conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oțet din bere, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), sare cu țelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
scorțișoară (mirodenie), cuișoare (mirodenii),
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, sare pentru gătit, fulgi de porumb
făină de porumb/făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), cremă de tartar de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
mirodenie), cremă din ouă și lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceață
de lapte), feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
pudră, turtă dulce, gluten preparat ca produs

alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), șroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
șuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate și tratate),
făină din boabe de porumb uscate și tratate
(hominy), miere, sandvișuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, orez instant, semințe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
înghețată, dropsuri (produse de cofetărie )/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malț extract de malț
alimentar, malț pentru consum uman, maltoză,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respirației, melasă
alimentară, mușii, făină de muștar, muștar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiței, noodles, făini de nuci, nucșoară, făină
de ovăz, alimente pe bază de ovăz terci de ovăz,
clătite sărate, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiți petitbeurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea înghețatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări
pe bază de orez, lăptișor de matcă , pesmeți,
șofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan (produse de asezoanre), napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, zahăr, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roșii, tortillas, turmeric,
tăiței udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, oțet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe
și semințe brute și neprocesate, fructe și
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
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și flori naturale, bulbi, puieți și semințe
pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malț, migdale (fructe),
anșoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrășarea animalelor/preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, animale vii,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, băuturi
pentru animalele de companie, tărâțe, terci
de tărâțe pentru consum animal, hrișcă,
neprocesată, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare,
proaspătă, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos nuci de cocos,
raci, vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți,
icre de pește, pește, viu, făină de in (nutreț),
bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduuri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
struguri, proaspeți, șroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, boabe de ienupăr, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
lăptucă, proaspătă, semințe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roșcove, în formă
brută, porumb, malț pentru fabricarea berii și
distilare, spori de ciuperci pentru înmulțire,
ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici, nuci,
neprocesate, moluște, vii, flori comestibile,
proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, măsline, proaspete ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă, tufe
de trandafiri, plută brută, secară, somon, viu,
sardine, vii, semințe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluște,
vii, arbuști/tufe, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeți, trestie de zahăr, știuleți de
porumb dulce neprocesat (decojiți sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, dovlecei, proaspeți, legume, proaspete,
plante de viță de vie, grâu.

(210)
(151)
(732)

M 2020 08521

(740)

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

24/11/2020
EL PREST GUM 2007 S.R.L.,
STR. EREMIA GRIGORESCU,
BL. P15, SC. A, ET. 3, AP. 14,
JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

SuperBILE ROTEŞTE
şi ZÂMBEŞTE
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roşu, verde, portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Automate (distribuitoare automate), mașini
automate de vânzare, distribuitoare automate
(acționate cu monede), distribuitoare automate
(acționate cu fise), distribuitoare de gumă
de mestecat sub formă de bile, distribuitoare
automate de jucării.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
jetoane pentru jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri,
mingi din cauciuc.
35. Închiriere, închiriere și leasing de
automate (distribuitoare automate), regruparea
în avantajul terţilor a jucariilor, jetoane pentru
jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri, mingi din
cauciuc permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare

───────
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(511)

prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la jucarii,
jetoane pentru jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri,
mingi din cauciuc, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la jucarii, jetoane
pentru jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri, mingi
din cauciuc, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Servicii de instalare, întreținere, reparații,
revizii
și
asistență
pentru
automate
(distribuitoare automate).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece bebeluși, scutece-chilot pentru
bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 08524

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

24/11/2020
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

M 2020 08531

25/11/2020
EURO UNELTE TRADING SRL,
ALEEA LUNCUSOARA NR. 10,
ET. 6. AP. 62, BUCURESTI,
ROMANIA

YAMATO JAPAN TOOLS
În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată sub nr.OSIM:1014119/21.05.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: JAPAN TOOLS

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.02; 02.01.23;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Unelte pentru ridicat (cricuri acționate
manual), unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie, arme
ascuțite și contondente, cu excepția armelor de
foc.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.

26 EU Perfume 0% Allergens
In conformitate cu prevederile art. 22. alin. (1)
din Legea 84/1998, republicata, prin adresa
nr.1014552, din data de 26.05.2021, solicitantul
declara,ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii 26 EU Perfume 0% Allergens

(531)

───────

Clasificare Viena:
02.09.01; 24.17.09; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08618

26/11/2020
TUCANO COFFEE GLOBAL SRL,
STRADA ZIZIN NR.10A, ETAJ 3,
AP.10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 08685

(740)

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

02/12/2020
S.C. AMETHYST INDUSTRIES
S.R.L., INTRAREA SEVASTOPOL
NR. 1, BIROUL NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hippy coffee
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea artificială, produse de patiserie
şi cofetărie.
32. Băuturi nealcoolice.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor corporale şi a
persoanelor fizice, servicii personale şi sociale
oferite de alţii pentru a satisface nevoile
indivizilor.

Buftea events
(531)

Clasificare Viena:
16.03.01; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale,
promoţionale
şi
publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video şi înregistrări audiovizuale cu caracter
promoţional, întocmire de prezentări audio şi/sau
vizuale pentru afaceri, administrare de afaceri,
administrarea resurselor umane şi servicii
de recrutare, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, furnizare şi închiriere de

───────
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spaţiu, timpi şi mijloace de publicitate, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de relaţii cu publicul, planificare şi
organizare de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de reclame şi material publicitar (pliante,
broşuri, foi volante şi mostre), servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrare de date,
facturare, prelucrare de date, sistematizare şi
management, servicii de evidenţă a personalului,
analiză comercială, servicii de informare şi
cercetare de piaţă, furnizarea de informaţii
de piaţă referitoare la produsele de consum,
furnizare de informaţii privind afacerile, furnizare
de informaţii şi consiliere pentru clienţi cu
privire la selecţia produselor şi articolelor de
achiziţionat, informaţii comerciale, închiriere de
maşini şi aparate de birou, marketing pentru
evenimente, promovare de evenimente speciale,
organizare şi coordonare de evenimente
de marketing, organizare de evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
expoziţii şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare.
41. Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizare de
evenimente
muzicale,
coordonare
de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe internet,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educaţiei, divertismentului şi sportului, servicii
educative, de divertisment şi sportive, editare,
întocmire de rapoarte şi redactare de texte,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, divertisment,
consultanţă referitoare la planificare de
petreceri, educaţie şi instruire, îndrumare,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, organizare de divertisment
pentru nunţi, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, planificare

şi coordonare de petreceri (divertisment),
producţie audio, video şi multimedia şi
fotografie, planificarea de recepţii (divertisment),
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, punere
la dispoziţie de săli de divertisment, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
închiriere de echipamente şi instalaţii pentru
educaţie, divertisment, sport şi cultură, servicii
educative şi de instruire, servicii de spectacole în
direct, spectacole de focuri de artificii, organizare
de rezervări de bilete la spectacole şi alte
evenimente de divertisment.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare
şi băutură, servicii de informare, de consiliere
şi de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente şi băuturi, servicii de informare, de
consiliere şi de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, cazare temporară, furnizarea de
spaţii pentru evenimente şi de spaţii pentru
birouri provizorii şi pentru reuniuni, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, închiriere de construcţii
transportabile (spații), închiriere de echipament
de catering, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepţii, organizare de recepţii
pentru nunţi (mâncare şi băutură), organizare de
banchete (spații), organizare de mese la hoteluri
(spațiu, cazare), restaurante (servirea mesei),
servicii de restauraţie pentru recepţiile firmelor
(furnizare de alimente şi băuturi), servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente şi băuturi,
furnizare de informaţii despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, servicii de
consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor, servicii de catering,
servicii de cazare pentru evenimente, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări şi evenimente publice,
furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de catering specializate în
tăierea jambonului pentru petreceri de căsătorie
şi evenimente.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2020 08733

(210)
(151)
(732)

M 2020 08761

(740)

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

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL. 17, SC. 1,
ET. 3, AP. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

03/12/2020
CENTRAL S.A., STR. REGELE
FERDINAND, NR. 22-26, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

04/12/2020
ROMSYSTEMS SRL,
STR. ABATORULUI NR. 4,
JUDEŢ BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Printing Mall

central SHOPPING CENTER
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate: rosu, orange,
galben, verde, albastru, bleumarin,
magenta, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu echipamente de
printare şi consumabile.
40. Închirierea echipamentelor de printare.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1014701/27.05.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: SHOPPING CENTER.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
administrarea afacerilor.
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închrierea bunurilor imobiliare, închirierea
spațiilor comerciale, închirierea birourilor pentru
conlucrare.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
antreuri preparate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aripioare de pui, bisque, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, burtă de
vită, carne de vită preparată, carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi).
31. Ciuperci, plante, coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante
vii, composturi horticole, produse agricole
(neprelucrate), produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse forestiere
brute.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice din arealul Goruni.
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.

M 2020 08921

10/12/2020
SC SILVER ROM AGRO SRL, STR.
NUCILOR NR. 60, JUDETUL IASI,
TOMEȘTI, IAȘI, ROMANIA

Conacul Goruni
tradiție din 1922
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.01.24
(591) Culori revendicate: maro deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, 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, tocane (alimente), tocăni, supe,
pește gătit și congelat, plăcintă cu carne, 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,
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, omlete, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, fiertură
(supe), feluri de mâncare preparate din carne,
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), carne prajita de
pui, carne preparată, cartofi umpluți, chiftele
din pește, cremă de fructe, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 09053

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

09/09/2016
Kerry Luxembourg S.a.r.l., 17
RUE ANTOINE JANS, L- 1820,
LUXEMBOURG, LUXEMBURG

(540)

TasteSense
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Amelioratori de arome pentru mâncăruri,
băuturi și produse pentru îngrijire orală, aditivi
pe bază de produse chimice pentru alimente,
băuturi şi produse pentru igienă orală.
29. Fructe, legume și extracte pe bază naturală
folosite ca aditivi la fabricarea de alimente și
băuturi.
30. Arome şi aditivi, altele decât uleiuri esențiale
pentru alimente, băuturi și produse de îngrijire
orală.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

M 2020 09056

09/08/2019
APTO PAYMENTS, INC.., 717
MARKET STREET, SUITE 100 SAN
FRANCISCO, SAN FRANCISCO,
CA 94103, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII
CABINET M OPROIU SRL
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. POPA SAVU
NR. 42, SECTOR 1, C.P. 2-229,
BUCUREŞTI, 011434, ROMANIA

(540)
(210)
(151)
(732)

M 2020 09054

(740)

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

APTO

09/03/1999
CANDAN ENTERPRISES PTY
LIMITED, 65 CHETWYND STREET,
LOGANHOLME QUEENSLAND
4129, AUSTRALIA

(511)

(540)

INOX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lubrifianţi, ulei pentru lubrifiant, ulei penetrant,
aditivi nechimici pentru toate produsele
menţionate anterior.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri cip electronice codificate pentru
utilizare ca şi carduri de credit, de debit
şi preplătite, carduri inteligente codificate
încorporate cu transpondere şi care conţin
programări utilizate pentru a funcţiona ca şi
carduri de credit, de debit şi preplătite, carduri
magnetice codificate pentru a fi utilizate ca
şi carduri de credit, de debit şi preplătite,
platforme software de calculator descărcabile
pentru administrarea programelor de marcă
de credit, debit şi de carduri preplătite şi
pentru procesareaplăţilor cu carduri de credit,
debit şi preplătite, kituri de dezvoltare software
descărcabile (SDK).
36. Servicii de procesare a plăţilor în domeniul
plăţilor cu cardul de credit, de debit şi preplătit.
42. Furnizarea de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API) pentru administrarea programelor de
marcă de credit, debit şi de carduri preplătite şi
pentru procesarea plăţilor cu cardul de credit,
debit şi preplătite, servicii software (SAAS) care
oferă software pentru administrarea programelor
de carduri de credit,debit şi de carduri preplătite
de marcă şi pentru procesarea plăţilor cu cardul
de credtit de debit şi preplătite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

M 2020 09071

13/01/2021
STAR OPTIC SRL, STR. PESTE
IAZ, NR.554, JUDETUL NEAMT,
LOC. TRIFESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09101

11/01/2021
ION RĂDULEA, BULEVARDUL
AGRONOMIEI NR 7-15,
VILA N.3_2, CORP B, ETAJ 4,
AP. 26, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

OQO BY STAR OPTIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

SEMA PARC ÎN
INIMA COMUNITĂȚII
(531)

Clasificare Viena:
27.01.03; 27.01.08; 27.01.25; 26.03.01;
26.13.25
(591) Culori revendicate: turcoaz ( Pantone
7710 U, Pantone 317 U), gri (Pantone
408 U), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09107

16/12/2020
Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09224

18/12/2020
S.C. ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DISTRICT. LACUL TEI

Wellness No Sugar ADDED
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1016533/15.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: No Sugar ADDED .

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.04
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
585C), maro (Pantone 452C), gri
(Pantone 7535C, Pantone 4229C)
(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
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companii, servicii de externalizare (asistenţă
de
afaceri),
consultanţă
în
domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 09228

18/12/2020
S.C. ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DISTRICT

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.04
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
585C), maro (Pantone 452C), gri
(Pantone 7535C, Pantone 4229C)
(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
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(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09306

22/12/2020
ASOCIATIA SZEKELY GOBEKNENE SECUIESTI,
STR. POMPIERILOR NR. 51,
JUD. HARGHITA, GHEORGHENI,
535500, HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

CSÍKSZENTGYÖRGYI
SZÉKELY GÓBÉK
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018067/30.06.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY .

(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 02.01.01; 02.01.04; 02.01.23
(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Black C), roșu (Pantone 485 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cărți audio, cărți electronice, discuri
înregistrate cu conținut video, discuri înregistrate
cu
conținut
audio,
discuri
(înregistrări
audio), cd-rom-uri pre-înregistrate, cd-uri cu

muzică, înregistrări audio, fotografii digitale
descărcabile, filme video descărcabile, filme
descărcabile, dvd-uri preinregistrate, înregistrări
muzicale descărcabile, înregistrări multimedia
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
reviste electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, podcasturi descărcabile, videoclipuri din filme preînregistrate descărcabile.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, cărți, carti cu informatii,
agende, jurnale și agende, planificatoare
anuale, calendare, buletine (materiale tipărite),
material promotional imprimat, materiale de
predare tipărite, jurnale comerciale (tipărituri),
monografii, periodice, publicații educative,
publicații imprimate, tipărituri.
35. Asistență comercială în managementul
afacerilor, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, campanii de marketing,
marketing digital, marketing direct, marketing
pe internet, marketing promoțional, promovare
de evenimente speciale, producție de reclame
radio, producție de materiale publicitare,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
online, publicitate, publicitate și marketing,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii promoționale comerciale.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, educație,
divertisment și sport, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, producție audio,
video și multimedia și fotografie, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă
(cu scop cultural, educativ sau de divertisment),
centre de divertisment, cabaret, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, divertisment muzical, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment de radio și televiziune, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
divertisment teatral, divertisment televizat,

104

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

divertisment prin filme, furnizare de filme
nedescărcabile, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de competiții (educație
sau divertisment), organizare de activități de
divertisment, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de petreceri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
servicii de divertisment, fotografie, editare video,
înregistrări originale, producție audio și video
și fotografie, producție de film pe dvd și cdrom, producție de spectacole și filme, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09433

05/01/2021
ANA - MARIA CUZDRIOREANU,
STR. CATRINȚEI NR. 17,
SECTOR2, BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISH, ŞOS.
PANTELIMON NR. 243, BL.52,
SCARA A, ETAJ 5, AP. 18,
BUCUREŞTI, 021608, ROMANIA

(540)

foodie fit by CuzAna
Natural Ingredients

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde deschis,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice
de uz medical.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
came, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
antreuri preparate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aripioare de pui, 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 came de
vită), burtă de vită, calmar preparat, carne de vită
preparată, came de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), came prăjită de pui,
carne preparată, carne prăjită de pui, cartofi
umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele
din pește, chili con came (tocană de ardei iute și
came), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din came de vacă, consomme-uri,
cremă de fructe, falafel, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
dincame, fiertură (supe), fileuri de pește la grătar,
frigărui shish kebab, frittata (omletă italiană),
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), mâncare gătită
constând în principal din came de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dakgalbi), mâncare gătită constând în principal din
came de pui și ginseng (samgyetang), mâncare
gătită constând în principal din came de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, came de porc și tofu (kimchijjigae), 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
came de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din came, mâncăruri congelate
constând în principal din came de pasăre,
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mâncăruri congelate constând în principal
din pește, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite care conțin în principal
came de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate came de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) ouă, melci preparați
(escargot), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin în principal
came de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal came de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din came,
mâncăruri preparate constând în principal din
came de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din came (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din came de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază
de came, omlete, pește cu aromă de cartofi
prăjiți, pește gătit și congelat, plăcintă cu came,
pui la grătar (yakitori), pui teriyaki, pârjoale din
came, ragut (tocăniță cu came), salate aperitiv,
salate cu came de pasăre, salate de cartofi,
salate de legume, salate pe bază de cartofi,
salate preparate, salată caesar, sarmale în foi de
viță, sashimi, sos de brânză velveeta amestecat
cu ardei iuți chili, supe, supe la conservă,
supe miso, supe miso gata-preparate, supă
cu bulete din mața, supă de bame, supă de
tăieței, supă gata-preparată, supă groasă, supă
semipreparată, surimi, tajine (fel de mâncare
preparat din came, pește sau legume), tocană cu
curry semipreparată, tocane (alimente), tocană
de vită, tocăni, turte din pastă de pește fierte
în abur sau prăjite (kamaboko), turte din pește
și cartofi dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen),
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas 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,
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), clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, 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 de cereale uscate,
fulgi, 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
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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, 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, 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 proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcinte cu carne de
pasăre sau de vânat, plăcintă cu carne, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de

porc, plăcinte cucarne 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 procesat
pentru floricele, porumb fript, 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
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
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ciocolată, tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri de
ciocolată caldă, arahide (produse de cofetărie
pe bază de -), arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiți cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub
formă de napolitane să rate, 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,
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, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, 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, 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, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructetrase 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, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), 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, 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,
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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, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, 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), tablete (dulciuri), sufleuri ca desert,
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),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole., 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 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, brioșe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (fel de mâncare
mexicană, pe bază de chifle umplute), 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 (burrito umplut), 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), clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, 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 de cereale uscate,
fulgi, 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 preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
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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, 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 proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcinte cu carne de
pasăre sau de vânat, plăcintă cu carne, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cucarne 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 procesat
pentru floricele, porumb fript, 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
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,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
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alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri de
ciocolată caldă, arahide (produse de cofetărie
pe bază de -), arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiți cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub
formă de napolitane să rate, 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,
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, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, 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, 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, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructetrase 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, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), 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, 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
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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, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, 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), tablete (dulciuri), sufleuri ca desert,
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),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarealor), băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de came, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate

utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amă nuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, 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 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 nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, 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 decorațiuni festive, 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 deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, 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
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
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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 șerbeturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de telemarketing, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terț,
servicii de import și export, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comenzi online computerizate,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, informați și asistență comerciale pentru
consumatori, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informați despre produse de larg consum prin
internet strângerea la un loc în avantajul terților
a produselor diverse din producție proprie și a
unor terți, (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achizițoneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul și/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau online de comerț cu amănuntul și/ sau cu ridicata.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, educațe și instruire, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer liber,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
webinare, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, servicii
de divertisment, activități sportive, activități
sportive și de recreere, administrare de
centre de fitness, antrenament (instruire),
antrenament pentru fortificare și îmbunătățre
a condiției fizice, antrenament sportiv,

antrenamente pentru sănătate și de fitness,
asistență profesională individualizată (coaching),
concursuri de aerobic, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, consultanță în materie de fitness,
coordonare de cursuri de întreținere a condiției
fizice, coordonarea antrenamentelor de fitness,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, educație fizică, furnizare de informați
despre exerciți fizice pe un site web online,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, pregătire în domeniul
fitnessului, servicii ale cluburilor de fitness,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), servicii ale unui antrenor personal
(fitness), servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de formare în
domeniul fitnessului, servicii de instruire pentru
menținerea formei fizice, servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii educative pentru menținerea condiției
fizice, servicii oferite de centrele de fitness.
44. Consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, furnizare de informații
în materie de frumusețe, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, serviciide consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratamente
de slăbire, servicii furnizate de saloane de
slăbire, servicii personale terapeutice referitoare
la topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
consiliere cu privire la diete și nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutritive, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de servicii privind programe de
pierdere în greutate, masaj, orientare dietetică
și nutrițională, planificare și supraveghere a
dietei pentru scăderea în greutate, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
planificare de programe de scădere în greutate,
servicii consultative privind controlul greutății,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de consiliere referitoare la diete, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
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de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de dietetică, servicii de fizioterapie,
servicii de gestionare a greutății, servicii de
planificare de regimuri de slăbit, servicii pentru
planificarea programelor de scădere în greutate,
servicii prestate de dieteticieni, tratamente
pentru controlul greutății.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 09439

31/12/2020
SC AGRAMIX LT SRL, STR. PIAŢA
REVOLUŢIEI, BL. 5, SC. C, AP. 52,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430315, MARAMUREȘ, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 126-130,
BL. 8, ET. 9, AP. 50, SC. A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

AGRAMIX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 03.01.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini agricole cum ar fi secerători,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
maşini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare, de recoltat, presa de balotat paie,
distribuitoare de fertilizanţi, de îngrăşăminte,
încărcătoare pentru maşini agricole, maşini
agricole, pentru arat, cultivare, fertilizare,
însămânţare, maşini-unelte agricole, maşini
agricole de treierat: aparate agricole, utilaje
agricole cum ar fi pentru integrarea substanţelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
şi silvicultura, maşini agricole de tăiat şi
colectat iarba, dispozitive şi scule electrice
pentru grădinărit, maşini şi aparate agricole, de
grădinărit şi silvice, accesorii pentru uneltele

agricole cum ar fi: racorduri, curea de transmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub forma de şenile
pentru maşini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole şi horticole şi piese şi
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru maşinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pământ pentru scopuri
agricole, maşini de decorticat porumb remorcate
de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acţionate manual, dispozitive de adunat
fânul în căpiţe, aparate de muls si ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului /
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini de
întindere/ întoarcere a fânului, maşini de tuns
pentru animale / maşini de tuns părul pentru
animale, maşini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, maşini pentru
rostuirea dinţilor de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate, dispozitive de alimentare
şi control pentru garduri electrificate.
35. Servicii de agenţii de import - export, servicii
de vânzare, cu amănuntul şi cu ridicata, în
legătură cu: maşini, utilaje şi aparate agricole,
de grădinărit şi de silvicultură, articole de
grădinărit şi scule manuale şi electrice de
grădinărit, pe benzină, electrice sau manuale,
garduri electrificate, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 7,8,9,11,12,21 şi
anume utilaje, maşini, aparate, scule legate de
agricultură, grădinărit, silvicultură, zootehnie şi a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod (comerţ intern şi internaţional).
39. Transport, ambalare şi depozitare de maşini,
utilaje şi aparate agricole, de grădinărit şi de
silvicultură, articole de grădinărit, scule manuale
şi electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produse din
clasele 7,8,9,11,12,21 şi anume utilaje, maşini,
aparate, scule legate de agricultură, grădinărit,
silvicultură, zootehnie şi a accesoriilor acestora.
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(210)
(151)
(732)

(540)

35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de intermediere comercială,
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, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive.

M 2021 00009

04/01/2021
CRISTIAN IONUT SOREA, STR.
EUROPA, 6, BL. J3, SC. A, AP. 406,
JUDEŢ ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA
VIOREL COSMIN DRAGU, STR.
LIBERTATII, BL. M5, AP. 602,
JUDEŢ ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

GRAV

M 2021 00010

04/01/2021
A.C.S FULL CONTACT
SUBMISSIONAL ARTS ACADEMY
PIATRA NEAMT, ALEEA ULMILOR
NR. 24, BL. B3, SC.A, ET. 2, AP.12,
JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA
VASILE-SEBASTIAN PETRESCU,
ALEEA ULMILOR NR. 24, BL. B3,
SC. A, ET. 2, AP. 12, JUD. NEAMT,
PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Slipuri de baie/pantaloni scurţi de
baie, şorţuri (îmbrăcăminte), chiloţi tip
boxeri, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
de acoperit capul pentru purtare, şosetetălpici,
jachete
(îmbrăcăminte),
jersee
(îmbrăcăminte), chimonouri, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
pijamale, cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
papuci, şosete, tălpi pentru încălţăminte, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere, tricouri cu mânecă
scurtă, pantaloni, chiloţi, lenjerie de corp/
desuuri, îmbrăcăminte impermeabilă, costume
din neopren pentru schi nautic (îmbrăcăminte).

FSA Full-Contact
Submissional Arts
Kenshinkan Karate Academy
Piatra-Neamţ România
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.01.07;
26.01.16; 26.01.18; 02.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00011

11/01/2021
STELIAN RADU,
STR. BASARABILOR NR. 33C,
JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MÂRJACU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 26.01.06; 26.01.18
(591) Culori revendicate: verde, bej, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pate de ficat, pateu de ficat de gâscă,
pateuri din carne, pateuri tartinabile din carne
de pui, pateuri pe bază de carne, aripioare
de pui, bacon, bucăți de carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, bucăți de curcan, burtă de vită, burtă
de vacă, cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, caltaboș, cârnați, carne și produse din
carne, cârnați chorizo, cârnați afumați, cârnați
conservați, cârnați cruzi, cârnați din carne de
pui, carne, aspic de carne, carne afumată, carne
ambalată, carne congelată, carne conservată,
carne de curcan, carne de curcan gătită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre de curte, carne
de pasăre gătită, carne de porc, carne de
porc conservată, carne de porc gătită lent la
cuptor (pulled pork), cârnați knackwurst, cârnați
polonezi kielbasa, cârnați uscați la aer, cârnați în
aluat, carne de porc, la conservă, carne de pui
congelată, carne de pui deshidratată, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
de pui proaspătă, carne de rață, carne de rață
gătită, carne de vită, carne de vită feliată, carne

de vită gătită lent la cuptor (pulled beef), carne
de vită preparată, carne de vânat, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
feliată, carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne pentru cârnați, carne
prajita de pui, carne preparată, carne proaspătă,
carne proaspătă de pasăre, carne prăjită, carne
prăjită de pui, carne sărată, carne tocată, carne
uscată, chiftele de pui, chiftele de hamburger
negătite, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
chiftele din carne de pui, chiftele din carne de
vită, conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, cotlete de
porc, crochete de pui, cruste de bacon, curcan,
curcan congelat, curcan proaspăt, cărnuri gătite,
felii de carne de oaie, ficat, file de porc, felii de
pastă de curcan pentru burgeri vegetarieni, file
din piept de pui, frigărui de miel, fripturi, friptură
de carne de porc, friptură de curcan, friptură
de gâscă, friptură de miel, friptură de pasăre,
friptură de porc, friptură de rață, friptură de
vită, găluște (din carne), hamburgeri, hamburgeri
de curcan, hamburgeri de vită, hamburgeri din
carne de pui, intestine de porc, jambon, jumări
de porc, măduvă de animale, de uz alimentar,
mezeluri, miel preparat, măruntaie, pastramă,
pastramă de porc, pastramă de pui, pastramă de
rață, pastramă din carne de vită, pate de ficat
foie-gras, picioare de porc în conservă, pipote de
pui, pipote de rață, produse confiate din carne
de rață, produse de curcan, produse din carne
congelată, produse din carne de miel, produse
din carne preparate, pui procesat, pui preparat,
pârjoale (alimente), pulpă, pulpe de pui, rațe
sărate presate, rinichi de animale (organe),
salam, salată de pui, sarmale, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), tobă, tocană
instant, umplutură de carne pentru plăcinte,
tocătură de carne de vită cu porumb, șuncă,
șorici de porc umflat, șuncă tăiată mărunt, șuncă
bologna.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata şi
servicii de vânzare online în legătură cu: pate
de ficat, pateu de ficat de gâscă, pateuri din
carne, pateuri din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, aripioare de pui, bacon, bucăți de
carne de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
burtă de vită, burtă de vacă, cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, caltaboș, cârnați, carne
și produse din carne, cârnați chorizo, cârnați
afumați, cârnați conservați, cârnați cruzi, cârnați
din carne de pui, carne, aspic de carne, carne
afumată, carne ambalată, carne congelată,
carne conservată, carne de curcan, carne de
curcan gătită, carne de mânzat, carne de pasăre,
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carne de pasăre congelată, carne de pasăre de
curte, carne de pasăre gătită, carne de porc,
carne de porc conservată, carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), cârnați knackwurst,
cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați la aer,
cârnați în aluat, carne de porc, la conservă, carne
de pui congelată, carne de pui deshidratată,
carne de pui gătită lent la cuptor (pulled chicken),
carne de pui proaspătă, carne de rață, carne de
rață gătită, carne de vită, carne de vită feliată,
carne de vită gătită lent la cuptor (pulled beef),
carne de vită preparată, carne de vânat, carne
de vită sărată și conservată (corned beef), carne
feliată, carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne pentru cârnați, carne
prajita de pui, carne preparată, carne proaspătă,
carne proaspătă de pasăre, carne prăjită, carne
prăjită de pui, carne sărată, carne tocată, carne
uscată, chiftele de pui, chiftele de hamburger
negătite, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
chiftele din carne de pui, chiftele din carne de
vită, conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, cotlete de
porc, crochete de pui, cruste de bacon, curcan,
curcan congelat, curcan proaspăt, cărnuri gătite,
felii de carne de oaie, ficat, file de porc, felii de
pastă de curcan pentru burgeri vegetarieni, file
din piept de pui, frigărui de miel, fripturi, friptură
de carne de porc, friptură de curcan, friptură
de gâscă, friptură de miel, friptură de pasăre,
friptură de porc, friptură de rață, friptură de
vită, găluște (din carne), hamburgeri, hamburgeri
de curcan, hamburgeri de vită, hamburgeri
din carne de pui, intestine de porc, jambon,
jumări de porc, măduvă de animale, de uz
alimentar, mezeluri, miel preparat, măruntaie,
pastramă, pastramă de porc, pastramă de
pui, pastramă de rață, pastramă din carne de
vită, pate de ficat foie-gras, picioare de porc
în conservă, pipote de pui, pipote de rață,
produse confiate din carne de rață, produse de
curcan, produse din carne congelată, produse
din carne de miel, produse din carne preparate,
pui, pui preparat, pârjoale (alimente), pulpă,
pulpe de pui, rațe sărate presate, rinichi de
animale (organe), salam, salată de pui, sarmale,
slănină de porc (burtă) la grătar (samgyeopsal),
tobă, tocană instant, umplutură de carne pentru
plăcinte, tocătură de carne de vită cu porumb,
șuncă, șorici de porc umflat, șuncă tăiată
mărunt, șuncă bologna, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat, și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,

uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, paste pentru supă, uleiuri comestibile,
uleiuri aromatizate, ulei de porumb, ulei de
arahide, ulei de unt, ulei de nuci, ulei de
soia, dulceață de afine, semințe comestibile,
semințe, preparate, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, biscuiți cu aromă de carne,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biscuiți umpluți
cu brânză, blaturi de pizza, brioșe, boabe
de porumb prăjite, chifle umplute, chipsuri de
porumb, chipsuri din cereale, chipsuri integrale
de grâu, chipsuri pe bază de cereale, clătite,
clătite americane, covrigei, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb, fulgi, fulgi de
cereale uscate, gustări din porumb, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de multicereale,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu ouă,
plăcinte cu legume, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
aromate,, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de
patiserie din legume și carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, sandvișuri,
spaghetti și chiftele, cereale, cereale pentru
micul dejun, cereale pentru mic dejun cald, musli
constând predominant din cereale, mâncăruri
făcute din cereale coapte, preparat din cereale
(făină alimentară), cereale preparate pentru
consum uman, preparate pe bază de cereale,
paste uscate, paste făinoase umplute, paste
făinoase alimentare, paste alimentare făinoase,
paste din hrișcă, paste din quinoa, paste din
năut, paste din orez, paste din linte, paste
alimentare (aluaturi), sos pentru paste, făină,
făină vegetală, făină comestibilă, făină de mei,
făină pentru prăjituri, făină de orez, amestecuri
de făină, făină de cereale, făină de copt, făină de
aluat, sare, sare cu condimente, sare de țelină,
sare de bucătărie, sare de bucătărie, sare de
masă, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr granulat,
zahăr pudră, glazuri dulci și umpluturi, siropuri
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și melasă, alimente din zahăr pentru îndulcirea
deserturilor, zahăr pentru dulceață, grăunțe
(semințe), 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, amestecuri de cafea,
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată), băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, boabe
de cafea măcinate, cafea, arome de cafea, cafea
aromată, cafea cu ciocolată, cafea decafeinizată,
cafea gata preparată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, cafea solubilă, cappuccino,
concentrate de cafea, espresso, înlocuitori
de cafea, bere, bere blondă, bere brună,
bere fără alcool, băuturi pe bază de bere,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, cola (băuturi răcoritoare), limonade,
sucuri carbogazoase, amestec de sucuri de
fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
cu suc de portocale, băuturi cu suc de struguri,
băuturi de fructe, băuturi pe bază de cocos,
băuturi pe bază de fructe, băuturi pe bază
de suc de mere, băuturi pe bază de suc de
ananas, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, suc concentrat de portocale, suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de mango, suc de pepene
galben, suc de portocale, suc de rodii, suc
de struguri, sucuri de fructe gazoase, băuturi
energizante, cidru, băuturi pe bază de rom,
absint, amestec de whisky, băuturi distilate,
băuturi spirtoase, burbon, băuturi spirtoase
tonice aromatizate, calvados (băutură alcoolică
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distilată), rachiu, rom, scotch, vișinată, votcă,
whisky, whisky canadian, whisky din malț,
brichete (de buzunar) din metale neprețioase,
țigarete, țigarete cu mentol, țigări cu filtru, țigări
de foi, țigări de foi cu capetele tăiate, tutun
prelucrat, tutun de mestecat , produse din
tutun, tutun, tutun de fumat, tutun de rulat, ,
tutun de țigarete, tutun mentolat, 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
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, perii, ștergătoare (perii),
perii cosmetice, perii pentru încălțăminte, perii
pentru încălțăminte, perii pentru pantofi, perii
pentru spate, perii de toaletă, perii pentru
curățat, perii pentru pardoseală, perii pentru
haine, perii de baie, perii pentru șemineuri,
perii de spălat, perii pentru spălat, perii pentru
sticle, perii pentru gazon, perii cu mop, perii
de praf, perii de curățare, suporturi pentru
perii, perii pentru exfoliere, 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 pentru uz
casnic, perii (cu excepția pensulelor), perii
pentru igiena personală, perii de dinți electrice,
mânere nemetalice pentru perii, perii pentru
curățarea covoarelor, perii pentru spălarea
veselei, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru curățarea pielii, perii pentru înlăturarea
scamelor, perii pentru animale de companie,
suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
pentru perii de toaletă, perii pentru mesele de
biliard, perii de curățare pentru cratițe, 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
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componentelor de biciclete, perii destinate
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, oale de
gătit sub presiune, neelectrice, aerator plăcintă,
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 bainmarie, 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, ustensile de bucătărie, tocătoare din
lemn (ustensile), ustensile de gătit, neelectrice,
spatule (ustensile de bucătărie), ustensile de
zdrobit alimentele, grătare (ustensile pentru
gătit), forme (ustensile de bucătărie), cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, 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
frăgezire (ustensile de bucătărie), cutii adaptate
pentru ustensile de toaletă, 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 bucătărie),
bile de spălat rufe utilizate ca ustensile de
menaj, vase pentru condimente, recipiente
pentru condimente, solnițe pentru condimente,
rafturi pentru condimente, seturi de condimente,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), seturi
de masă pentru condimente, 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
cosmetice, recipiente pentru săpun, boluri pentru
decorațiuni florale, pulbere de sticlă pentru
decorațiuni, decorațiuni de perete din porțelan,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, dispozitive nonelectrice de curățat covoare, candelabre nonelectrice, candelabre non-electrice din metale
prețioase, bureți de baie, 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, 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
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rafturi pentru perete, rafturi nemetalice (mobilier)
pentru depozitare, recipiente (ambalaje) din
plastic pentru ouă, capace pentru recipiente,
aplicatoare cosmetice, 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,
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 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, suporturi pentru bureți, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru legume, 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, 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, spumă de
curățat, șampon solid, șampon pentru bebeluși,
șampon spumă pentru bebeluși, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), balsam de păr, balsam
de întreținere, balsamuri de păr, balsamuri
pentru păr, balsamuri de păr pentru bebeluși,
ceară pentru coafarea părului, ceară pentru
mustață, ceară pentru păr, creme de păr,
decoloranți de uz cosmetic, decoloranți pentru

păr, fixative pentru păr, gel pentru păr, loțiuni
capilare, geluri pentru fixarea coafurii, loțiuni
pentru îngrijirea părului, loțiuni pentru coafare,
măști pentru coafat, măști pentru păr, ondularea
părului preparate pentru ondularea părului,
vopsele pentru păr, pastă pentru coafarea
părului, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, produse cosmetice pentru păr, produse
de nuanțarea părului, șampoane, șampoane
anti-mătreață, șampoane antimătreaţă, nu de
uz medical, șampoane de păr nemedicinale,
șampoane de uz personal, șampoane emoliente,
șampoane nemedicinale, șampoane pentru
părul uman, șampoane uscate, ser de păr,
spumă pentru păr, gel de baie și de duș,
rezerve de gel de duș pentru dozatoare, geluri
de baie și duș, nu de uz medical, pastă de
dinți ingerabilă, pastă de dinți nemedicinală,
comprimate de pastă de dinți solidă, pastă
de dinți sub formă de gumă de mestecat,
săpunuri, săpun lichid, săpun detergent, săpun
praf, săpunuri lichide, săpunuri parfumate,
săpunuri nemedicinale, săpunuri parfumate,
săpunuri cosmetice, săpunuri antiperspirante,
săpunuri deodorante, săpun de duș, săpun de
baie, geluri cu săpun, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante pentru picioare,
deodorante pentru oameni, deodorante și
antiperspirante, deodorante pentru îngrijirea
corpului, deodorante de uz personal, deodorante
cu bilă (produse de toaletă), deodorante de
uz personal sub formă de batoane, detergenți,
detergent pentru spălare, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți
comerciali de rufe, detergenți ecologici de
rufe, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți pentru vasul wc,
detergenți sub formă de spumă, odorizante de
casă, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, preparate pentru spălare,
balsamuri pentru rufe, ceară pentru rufe,
preparate de curățare uscată, emolienți pentru
țesături, lichide pentru spălarea rufelor, înălbitor
pentru rufe, preparate de condiționare pentru
țesături, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru spălare de uz
menajer, produse pentru a da luciu rufelor, ,
sodă pentru albire, săpunuri de rufe, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, deodorante wc, deodorante pentru
pantofi, preparate deodorante universale pentru
uz menajer, comercial sau industrial, saci
pentru aspiratoare, dozatoare electrice pentru
deodorante de cameră, sisteme de dispersare
de deodorante de cameră, saci de gunoi, saci
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pentru haine, bureți pentru curățat, aparate
pentru șters praful, neelectrice, articole din piele
pentru curățare, bătătoare pentru covoare, bureți
pentru vase, cârpe de curățat, cârpe pentru
curățat podeaua, fărașe, găleți de plastic, găleți
de uz domestic, greble pentru covor, mânere
pentru mături, mături, mături dure, pămătufuri
de praf, saci pentru depozitare, saci de rufe,
lapte, lapte condensat, lapte praf, lapte degresat,
lapte bătut, lapte de soia, brânză topită,
brânză tartinabilă, brânză rasă, brânză cheddar,
brânză alba, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, creme de brânză, brânză cu mucegai,
brânză cu condimente, brânză albă moale,
brânză cu ierburi, brânză de oaie, brânzeturi,
bastoane de mozzarella, cașcaval, cașcaval
afumat, iaurt, iaurt de băut, iaurturi cremoase,
iaurturi aromate, iaurt de soia, deserturi din iaurt,
iaurturi de băut, băuturi făcute din iaurt, pâine
proaspătă, pâine pita, pâine crocantă, pâine
integrală, pâine multicereale, pâine cu usturoi,
pâine de secară, pâine la aburi, ciocolată cu
lapte, dulciuri, acadele, batoane de ciocolată,
batoane dulci, bomboane bezea, bomboane
cu cacao, bomboane de ciocolată, bomboane
moi, caramel, caramele, caramele tari, ciocolate
cu umplutură de bezea, chipsuri de ciocolată,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolată umplută, sos cu brânză., 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,
coarde de sărit, 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,
jucării 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, jucării 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, puzzleuri 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,
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
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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, anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eyeliner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, , farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizuoshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,

cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu protecție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme antiîmbătrânire,, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
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faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, , exfoliante pentru îngrijirea
pielii, foițe de pudră pentru față, fond de
ten iluminator pentru piele, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
cosmetice pentru ochi, geluri pentru fata, geluri
pentru ochi, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
granule pentru curățarea feței, hârtie abrazivă
pentru unghii, întăritor pentru unghii, lapte de
curățare de uz cosmetic, lapte de corp, lapte
de curățare pentru față, lapte de curățare
pentru îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune
de baie, loțiune pentru piele, loțiune pentru
curățarea tenului, loțiune tonică pentru față,
corp și mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție
solară (de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru întărire, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate cu
protecție solară puternică sau totală, preparate
hidratante , (cosmetice), preparate de îngrijire
a pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea

feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt de
cacao de uz cosmetic, vopsele pentru gene,
funde pentru păr, articole decorative pentru păr,
elastice de păr, agrafe de păr/ace de păr, ace
pentru ondularea părului, agrafe de păr/clame de
păr, ace de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, panglici pentru păr, detergenți
de uz industrial, săpun industrial, săpunuri
cremă, dezinfectante, șervețele dezinfectante,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectante
folosite pentru igienă, produse dezinfectante de
uz menajer, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, săpunuri și detergenți
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medicinali și dezinfectanți, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, hârtie igienică,
role de hârtie igienică, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie
igienică sub formă de rolă, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi verticale pentru hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,
distribuitoare de role de hârtie igienică, suporturi
pentru role de hârtie igienică.
39. Livrare de alimente de către restaurante
(transport), livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum (transport), livrare
de pizza (transport), livrare pe cale rutieră
(transport), organizarea ridicării de produse,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor,
transport și depozitare.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,

servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de case
de vacanță, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
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consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizare de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00033

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

05/01/2021
MESTER MEDIA SRL, STRADA
DALIEI NR. 2C, JUD ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROCHARGE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 05.03.13; 19.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate și promovare pentru
terți, în special servicii de prezentare,
testare și promovare a autovehiculelor, inclusiv
autovehiculelor electrice, derulate inclusiv în
mediul online, pe internet, furnizare de informații
comerciale privind produse, și în special
autovehicule, destinate consumatorilor, obținute
din indexuri de căutare şi baze de date cu
informații.
41. Servicii de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, publicare de cărţi electronice, reviste online
şi jurnale web, publicarea jurnalelor electronice
şi jurnalelor online cu conţinut specific referitor la
domeniul auto, furnizarea de informaţii cu privire
la ştiri privind evenimente de actualitate din
domeniul auto, obţinute din indexuri de căutare
cu informaţii şi din baze de date, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, organizare de evenimente referitoare la
domeniul auto (divertisment).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00051

(210)
(151)
(732)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293,MARAMUREȘ, ROMANIA

(740)

06/01/2021
ALEXANDRA-FLORENTINA LIPAI,
BD. DACIA NR. 68, BLOC AN39,
AP. 8, JUD. BIHOR, ORADEA,
410339, BIHOR, ROMANIA

(540)

M 2021 00052

06/01/2021
SC ROMSTAL IMPEX SRL,
ŞOS. VITAN-BÂRZEŞTI
NR.11A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI,ROMANIA

INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
B-DUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

BEBEDOCK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Hamuri de siguranță pentru copii, suporturi
de prins pe corp pentru transportul copiilor,
portbebeuri pentru transportul copiilor, cadre de
pus în spate pentru transportul copiilor, rucsacuri
pentru purtat copii, eșarfe portbebe, marsupii
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor mici, portbebeuri (marsupii tip
fașă sau hamuri), rucsacuri pentru transportat
copii.
24. Pături pentru bebeluși.

DEZIT

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
ale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
127

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii de
încălzire prin pardoseală, umidificatoare, mașini
electrice de făcut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, coloane de distilare,

aparate de distilare, nu pentru scopuri ştiinţifice,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
vase de expansiune pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, hote de extracţie pentru
bucătării, fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive ,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de
încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
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perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau ape, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari
pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear

moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare [încălzire], turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solaria), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete*/
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
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19. Coloane

publicitare, nemetalice, plută
aglomerată
pentru
construcţii,
bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale de
construcţii), sticlă alabastru, alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
piatră artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse
bituminoase
pentru
construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de
scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
pământ pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru
construcţii, colibe, pâslă pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment

sau marmură/statuete din piatră, ciment sau
marmură, şamotă de foc/cărămidă refractară
de foc, argilă refractară/şamotă (material
refractrar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare,
nemetalice,
pentru
acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe,
cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos*, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
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verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă , platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia misipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli

pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice,
coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne,
bare de sprijin pentru căzi, nemetalice , perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi*, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă) , bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
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nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice,
agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice,
sicrie,
coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor , faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid , containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri, inele
pentru perdele, suporturi pentru draperii, nu
cele din material textil, călăreţi pentru prinderea
perdelei de şină,
şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, încuietori pentru
uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă, dibluri,
nemetalice / cepuri (ştifturi), nemetalice / ştifturi
(cepuri), nemetalice,
mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă,
figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic / statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie,
coşniţe (coşuri) pentru transportul obiectelor,
oglizi de mână (oglinzi de toaletă), catarge

pentru steaguri de mână, nemetalice, paleţi de
manipulare, nemetalici, suporturi pentru pălării,
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
tetiere (mobilă), scaune înalte pentru bebeluşi,
balamale, nemetalice,
faguri de miere,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi
de spital, numere pentru case, nemetalice,
neluminoase, paturi hidrostatice, nu cele pentru
scopuri medicale / paturi cu apă, nu cele
pentru scopuri medicale, brăţări de identificare,
nemetalice, imitaţie de carapace de broască
ţestoasă,
dulapuri de cartotecă (mobilă),
jaluzele interioare (mobilă) / obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, mobilă gonflabilă, fildeş, neprelucrat
sau semiprelucrat, canistre pentru combustibil,
nemetalice, organizatoare pentru bijuterii, cuşti
pentru animalele de gospodărie, panouri de
agăţat cheile, butoane rotative, nemetalice,
etichete din plastic, scări din lemn sau plastic,
zăvoare, nemetalice, pupitre, picioare pentru
mobilă, cutii de scrisori, nu din metal sau
zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de încărcare,
nemetalici, gabarite de încărcare nemetalice
pentru vagoanele de cale ferată, dulapuri
individuale,
încuietori, nemetalice, pentru
vehicule, încuietori, altele decât cele electrice,
nemetalice,
rafturi pentru reviste,
mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete , saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele*, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă de
mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe), scări
mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri,
elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri / suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame),
perne (de dormit),
placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
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de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din
metal şi nici din zidărie / bazine, nu din metal
şi nici din, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal,
rame de lemn pentru stupi, banchete, scoici,
rafturi pentru dulapurile de registratură, rafturi
pentru depozitare, unităţi de rafturi, cuie
pentru pantofi, nemetalice , flecuri pentru pantofi,
nemetalice, cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă),
scaune de duş, bufeturi, plăci cu denumiri
de firme din lemn sau plastic, sticlă argintată
(oglinzi), jaluzele interioare lamelare, covoraşe
de dormit / saltele de dormit, canapele, inele
despicate, nemetalice, pentru chei, coarne de
cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, doage de lemn, scaune cu trepte,
nemetalice, trepte (scări), nemetalice, taburete,
dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc, saltele
din paie, împletituri din paie, borduri din paie,
animale împăiate, păsări împăiate, blaturi de
mese, mese*, mese din metal, manechine
pentru croitori / manechine pentru croitorese /
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie /
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru corturi,
nemetalici,
jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, 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 pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), cuve, nemetalice, pentru amestecare
mortarului, mese de scris / rafturi pentru
maşinile de scris, suporturi pentru umbrele,
suporturi valet, supape, nemetalice, altele decât

componentele maşinilor, cazane, nemetalice,
bancuri de menghină (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete,
dulapuri de haine, suporturi pentru lavoare
(mobilă), valve din plastic pentru ţevile de
apă, os de balenă, prelucrat sau semiprelucrat,
împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni),
tambure de înfăşurare, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile , fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice,
panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice , cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere , scăldători pentru păsări *, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme,
şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii*, perii pentru încălţăminte, perii electrice,
cu excepţia componentelor maşinilor, perii
pentru curăţarea rezervoarelor şi containerelor,
găleţi / vedre, găleţi realizate din împletituri,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
coşuri pentru scutece folosite, recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive
pentru presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv
de turnat vin, vase de mâncare pentru animale
de casă, vase de mâncare pentru animale
de casă, automate, dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, șervete
de bucătărie, pipete pentru sos, busturi din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru
nasturi, servire (tăvi), cuşti pentru animalele
de gospodărie, forme de prăjituri, tuburi şi
capete pentru decorarea prăjiturilor, candelabre
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(sfeşnice) / sfeşnice, inele pentru lumânări,
stingătoare pentru lumânări, borcane pentru
lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri / cutii
de bomboane, manuşi pentru spălat maşina,
bătătoare de covoare (ustensile de mână),
mături mecanice pentru covoare, ceaune,
ceramică pentru uz casnic, oale de noapte, piele
de căprioară pentru curăţat / piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de
brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile de
uz casnic), instrumente de curăţare, acţionate
manual,
câlţi pentru curăţat,
clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curăţare /
pânze de curăţare, suporturi de pahare, nu
din hârtie sau material textil, agitatoare de
cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni *, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(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 construcţ, vată din
sticlă, nu cea utilizată la izolaţii, sticlă cu
conductori electrici fini încorporaţi, sticlă pentru
geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuşi,
mănuşi pentru uz casnic,
vase pentru
lipici,
răzători pentru bucătărie,
suporturi
grătare,
grătare (ustensile de gătit),
păr
pentru perii,
capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă / răcitoare (frapiere) / frapiere de
gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, terarii de interior (cultivarea
plantelor), acvarii de interior / bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte
termosuri / sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare / carafe,
fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor,
perii pentru abajururi,
pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
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pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere,
bureţi pentru machiaj,
perii
pentru machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele
pentru serveţelele de masă, cuiburi cu ouă,
artificiale, maşini de tăiţei, acţionate manual,
duze pentru furtunurile de udat, duze pentru
stropitori / rozete pentru stropitori , spărgătoare
de nuci, sticlă de opal, sticlă de opalină,
mănuşi pentru cuptor / mănuşi de bucătărie /
mănuşi de grătar, sticlă pictată, farfurii din
hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe de piper,
acţionate manual, piperniţe, arzătoare pentru
uleiuri parfumate, pulverizatoare de parfum /
atomizoare pentru parfumuri, pisăloage pentru
bucătărie, coşuri dotate pentru picnic, inclusiv
vesela, palete pentru plăcinte / tarte, păr de
porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe în formă
de purcel, pipete (ustensile pentru degustarea
vinului) / ustensile pentru degustarea vinului,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
material textil, plăci de sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte , dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani,
sticle frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile,
inele pentru păsări, sucitoare, de uz casnic,
uscătoare de rufe rotative, boluri de salată,
cleşti pentru salată, solniţe cu orificii pentru
presărare/ solniţe tip vas, bureţi abrazivi pentru
curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-cupe
pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă / lavete
pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru

bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit /
suporturi pentru periile de bărbierit, şanuri
pentru pantofi (întinzătoare), limbi de pantofi,
site-ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri de
firme din porţelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, perii pentru ceara de schiuri,
absorbante de fum pentru uz casnic, cutii de
săpun, dozatoare de săpun, savoniere / vase
pentru săpun, boluri pentru supă, spatule pentru
bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site / strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai (articole de masă), infuzoare de
ceai / infuzoare în formă de bilă pentru ceai,
strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de
voiaj / genţi de cosmetice dotate, dozatoare
pentru hârtia de toaletă / igienică, bureţi pentru
toaletă, ustensile pentru toaletă, suporturi
pentru hârtia de toaletă / igienică, periuţe
de dinţi, periuţe de dinţi, electrice, suporturi
pentru scobitori, scobitori, prese pentru tortilla,
neelectrice (ustensile pentru bucătărie), bare
şi inele pentru prosoape / bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic , suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă) , prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de 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
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pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
31. Alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun*, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,

proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată , turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare , rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară , somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare/
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje) , furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
37. Întreţinerea
şi
repararea
avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), repararea
ceasurilor şi a ceasornicelor, repararea
articolelor
de
îmbrăcăminte,
închirierea
echipamentelor de construcţii, construcţie*,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii,
închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii),
demolarea clădirilor, curăţarea scutecelor,
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închirierea maşinilor de uscat vesela, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curaţenie),
servicii de încarcăre a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobile
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea
şi
repararea
componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor,
zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,

repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea
anvelopelor,
nituire,
pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00057

27/01/2021
DINU BOGDAN, ALEEA
MAGNOLIEI, NUMAR: 6-8, JUDEŢ
TELEORMAN, ALEXADRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

SAIFCAR AUTOMOTIVE
Great From The Beginning
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele tip spray (aplicabile prin pulverizare).
3. Spray-uri de curățare, spray-uri de degresare.
8. Unelte manuale și instrumente manuale
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere.
11. Becuri de far, becuri de lămpi, becuri cu
halogen, becuri cu led pentru automobile.
22. Chingi nemetalice pentru manipularea
încărcăturilor.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

28/01/2021
BOGDAN DINU, STR. MAGNOLIEI
6-8, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

HYDRO POWER PACK
Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri de lubrifiere sub formă de uleiuri
hidraulice.
7. Pompe hidraulice, motoare hidraulice,
elemente de acționare hidraulică, supape
hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), valve
hidraulice (piese pentru mașini), dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
mecanisme hidraulice de acționare a supapelor.
12. Conectori hidraulici pentru vehicule.
17. Furtunuri hidraulice din cauciuc.
───────

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

Amazonienii

M 2021 00061

(531)

14/01/2021
ALEXANDRU-VICTOR HUDITAN,
ALE. FOISORULUI NR. 1A,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031171, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00069

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, editare de publicații altele
decât cele publicitare, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de cărți,
publicare de documente, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de cărți
audio, publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de materiale educative,
publicare de materiale educative tipărite,
publicare multimedia, publicare electronică online de periodice și cărți, publicare de texte
educative, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, servicii de publicare on-line,
educație și instruire, îndrumare (instruire),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe în domeniul instruirii, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, organizare
și coordonare de prelegeri, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii educative și de instruire, servicii
de scriere pentru bloguri, transfer de knowhow (instruire), furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
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descărcate, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile, instruire
profesională, servicii de instruire, instruire
educativă, coaching pentru viață (instruire),
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), servicii educaționale de tip coaching,
servicii de îndrumare în afaceri (instruire),
formare în domeniul managementului.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00080

(740)

MIHAELA CONSTANTIN, STR.
PAULINA NR. 18, SECTOR 5,
BUCURESTI, 7000, ROMANIA

07/01/2021
EXOPAD S.R.L., STR. VASILE
LASCAR 105, SECTOR 2,
BUCURESTI, 7000, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00078

07/01/2021
VLAD SĂLCEANU, STR.
BELVEDERE NR. 16A, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

Coffee Lotca
(531)

(540)

Dent Univers
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală şi
analize specifice domeniului, servicii medicale,
servicii de stomatologie estetică, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
de consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de igienă dentară.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 05.07.01;
11.03.04
(591) Culori revendicate: maro, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, cereale procesate,
amidon şi produse preparate din acestea,
preparate pentru copt şi drojdie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00081

07/01/2021
RICHTER HAUS SRL, STR.
OCTAVIAN GOGA, CLADIREA
CCIR, ETAJ 1, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032401,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00118

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIŞ, TIMIŞOARA, ARAD,
ROMANIA

(540)

DOCTOR DE PERMISE

ProMask
(531)

08/01/2021
TRAIAN-ALEXANDRU VIOR, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR. 130,
SAT SANDRA, JUD. TIMIS, COM.
SANDRA, TIMIȘ, ROMANIA

(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 01.13.15;
24.17.23
(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate
și
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, măşti, de uz
medical, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale neţesute pentru uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști de protecție utilizate de chirurgi
în timpul operațiilor, măști de protecție utilizate
de persoane care lucrează în domeniul medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, măști de uz
chirurgical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
stomatologic, măști nazale (de protecție) pentru
uz medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
stomatologic, măști nazale (de protecție) pentru
uz veterinar, măști respiratorii chirurgicale, măști
sanitare de uz medical, măști utilizate de
personalul medical, măști chirurgicale cu filtru de
înaltă protecție, măști chirurgicale.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, servicii de
publicitate și promovare, precum și servicii de
consultanță aferente, servicii de consultanță
privind relațiile publice, consultanță în domeniul
cercetării pieței, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii online
de prelucrare de date, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, abonamente
la servicii de baze de date prin telecomunicații.
41. Instruire pentru șoferi, instruire pentru șoferi
de curse, instruire pentru șoferi de vehicule
comerciale, instruire, instruirea conducătorilor
auto, oferte de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire, servicii de instruire și
formare, servicii de instruire privind întreținerea
vehiculelor, punere la dispoziție de cursuri
de instruire, furnizarea de instruire online,
furnizare de cursuri de instruire online, formare
pentru șoferi de vehicule comerciale, servicii de
pregătire pentru șoferi în vederea îmbunătățirii
aptitudinilor de șofat, servicii de școli de șoferi
(instruire).

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.

M 2021 00119

08/01/2021
SIMONA NEAGU, BLD. TOMIS,
NR. 211, BL. TS6B, SC. B, ET. 2,
AP. 21, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

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

(540)

08/01/2021
CS SALES AND MARKETING
SRL, STR. CORIOLAN MARCIUS
CAIUS NR. 29, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

SILVIS

(540)
(511)

CASA DE IMOBILIARE,
De la vis, la realizare!
(511)

M 2021 00120

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate în
domeniul
imobiliar,
gestiunea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Servicii imobiliare, agenții imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri.
37. Servicii de construcții, construirea de zone
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Biciclete, piese și componente pentru
biciclete.
35. Servicii de comerț cu biciclete, piese,
componente și accesorii pentru biciclete din
această clasă.
37. Servicii de reparații, servicii de întreținere,
servicii de service (reparații) referitoare la
biciclete.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00121

(740)

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

08/01/2021
SC OUTSMART MEDIA SRL, STR.
PICTOR THEODOR AMAN NR. 42,
ET. 1, AP. 3, 1, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 26.01.04;
29.01.15
(591) Culori revendicate: albastru, galben,
verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de reprezentare media, adică vânzarea sau
revânzarea timpului și spațiului pentru diverse
mijloace media care solicită publicitate, servicii
de comerţ cu amănuntul al calculatoarelor,
unităţilor periferice şi software-ului în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
al echipamentului pentru telecomunicaţii în
magazine specializate, servicii de comerţ cu
amănuntul al cărţilor, în magazine specializate,
servicii de comerţ cu amănuntul al ziarelor
şi articolelor de papetărie, în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
al discurilor şi benzilor magnetice cu sau
fără înregistrări audio/video, în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
prin intermediul caselor de comenzi sau prin
internet, servicii de management (gestiune şi
exploatare) a mijloacelor de calcul, servicii de
consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi
al comunicării, servicii de consultanţă pentru
afaceri şi management, servicii ale agenţiilor
de publicitate, servicii de studiere a pieţei
şi de sondare a opiniei publice, prelucrarea
(actualizarea) datelor (lucrări de birou), servicii
de administrare comercială cu privire paginile
web şi activităţi conexe.
38. Telecomunicații, servicii ale agenţiilor de
ştiri, comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de emisiuni online, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, furnizarea de informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date.
39. Transport, organizare de călătorii, activităţi
poştale şi de curier (mesaje sau mărfuri).
40. Tipărire ziare, servicii de tipărire,
reproducerea înregistrărilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
editare de cărţi, editare de ghiduri, compendii,
liste de adrese, editare a ziarelor, editare
a revistelor şi periodicelor, servicii de
producţie cinematografică, video şi de programe
de televiziune, servicii de post-producţie
cinematografică, video şi de programe de

televiziune, realizare a înregistrărilor audio şi
servicii de editare muzicală, fotografie, servicii
fotografice, proiectare de filme, servicii de
distribuţie a filmelor cinematografice, video şi
a programelor de televiziune, organizare de
expoziţii, târguri şi congrese.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00123

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

08/01/2021
GABRIEL-FLORIN-RĂZVAN
MOGOȘ, STR. ÎMPĂRATUL
TRAIAN NR. 20, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
ADELINA MOGOȘ, STR.
ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 20, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

MOGOȘ MED
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.02; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.18; 02.09.15; 24.13.17;
24.11.03; 11.03.02
(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Clinici medicale, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de îngrijire
medicală, inclusiv medicină alternativă, îngrijire
sanitară, ambulatorii, analize de ARN sau
de ADN pentru diagnosticul și pronosticul
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cancerului, asistență medicală de urgență,
la domiciliu, asistență medicală, asistență
psihologică, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, asistență sanitară
în legătură cu homeopatia, asistență sanitară
în legătură cu acupunctura, asistență sanitară
în legătură cu hidroterapia, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu osteopatia, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență stomatologică, servicii
de cardiologie, centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii
de chirurgie generală, servicii de chirurgie
ginecologica, servicii de chirurgie estetică și
plastică, servicii de chirurgie ORL, consiliere
cu privire la asistența socială a persoanelor
în vârstă (sănătate), consiliere farmaceutică,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consiliere în domeniul
stomatologiei, consiliere în materie de sănătate,
consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță privind psihologia
integrativă, consultanță profesională în materie
de sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, consultanță
și servicii de informații despre produse
biofarmaceutice, consultații medicale, controale
medicale, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, depistare medicală
(screening), depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuarea examenelor medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, examinarea
medicală a persoanelor, examinare psihologică,
fixare de orteze, fixare de proteze, fixare de
proteze pentru membre, fizioterapie, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care

urmează un tratament medical, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare
de informații despre tratarea încheieturilor
dislocate, a entorselor sau a fracturilor de
oase, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații despre servicii
de asistență medicală, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații medicale în
domeniul geriatriei, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații prin internet cu privire la tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la medicină, furnizare de informații referitoare
la nutriție, furnizare de informații referitoare la
psihologie, furnizare de informaţii referitoare
la sănătate, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medicinei, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
servicii medicale, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, furnizare
de tratament medical, furnizarea de informaţii
online referitoare la oncologie, furnizarea
de informaţii medicale prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
imagistică cu raze X de uz medical, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, închiriere
de instrumente chirurgicale, închiriere de
instrumente medicale, închiriere de paturi
produse special pentru uz în tratament medical,
închiriere de roboți chirurgicali, închirierea
echipamentelor medicale, îndepărtarea cu laser
a venelor varicoase, informații referitoare
la donarea de sânge, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
management de servicii de asistență medicală,
monitorizarea pacienților, montarea de lentile
optice, oferire de tratamente psihologice,
orientare dietetică și nutrițională, organizare
de cazare în sanatorii, ozonoterapie, pilates
terapeutic, planificare de tratamente medicale,
planificare familială, preparare și dozare de
medicamente, prepararea de rețete de către
farmaciști, preparare de rețete în farmacii,
servicii de proctologie, servicii de psihiatrie,
servicii de psihoterapie, servicii de psihoterapie
holistică, reabilitare fizică, reabilitarea pacienților
dependenți de narcotice, reabilitarea pacienților
dependenți de alcool, reabilitarea pacienților
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dependenți de droguri, reabilitarea pacienților
în urma abuzului de substanțe, reabilitarea
toxicomanilor, realizare de analize medicale
pentru factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
recoltarea și conservarea sângelui uman,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
recomandări în materie de alergii, reflexologie,
screening de ADN pentru scopuri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii ale
unei bănci de sânge de cordon ombilical,
servicii chirurgicale veterinare, servicii clinice
homeopatice, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii consultative
privind pierderea în greutate, servicii de
analiză a urinei, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize de sânge, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de asistent(ă) pentru persoanele în
vârstă, servicii de asistență la naștere, servicii
de asistență medicală pediatrică, servicii de
asistență medicală, servicii de asistență pentru
bolnavi la domiciliu, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii de asistență tehnică medicală
în materie de sănătate, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale pentru persoane cu nevoi speciale,
servicii de chimioterapie, servicii de chirurgie
oculară cu laser, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de clinici medicale
de zi pentru copii bolnavi, servicii de consiliere
în materie de probleme medicale, servicii de
consiliere în materie de instrumente medicale,
servicii de consiliere legate de tratarea bolilor
degenerative, servicii de consiliere medicală
la domiciliu, servicii de consiliere medicală
în materie de dietă, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere pentru pierderea în greutate,
servicii de consiliere privind instrumentele
chirurgicale, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, servicii de
consiliere referitoare la bolile degenerative,

servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță în materie de
implanturi ortopedice, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consultanță legate de nutriție, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultații psihologice, servicii de
control al vederii, servicii de control fizic, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de servicii de asistență
medicală, servicii de depistare a cancerului
testicular, servicii de depistare a cancerului
intestinal, servicii de depistare a cancerului la
plămâni, servicii de depistare a cancerului uterin,
servicii de depistare a cancerului de sân, servicii
de depistare a cancerului, servicii de depistare
a cancerului de prostată, servicii de depistare a
diabetului, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în somn,
servicii de diagnostic chirurgical, servicii de
diagnostice psihologice, servicii de donare de
spermă umană, servicii de drenaj limfatic, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de evaluare a personalității (servicii de
sănătate mintală), servicii de evaluare medicală,
servicii de examinare psihologică, servicii de
examinări medicale, servicii de fertilizare în vitro,
servicii de fizioterapie, servicii de flebotomie,
servicii de furnizare de aparatură medicală,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de imagistică medicală, servicii de
infirmerie la domiciliu, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informare
medicală, servicii de informare și consiliere cu
privire la sănătate, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de îngrijire medicală
pentru pacienții internați și externi, servicii de
îngrijire postnatală pentru femei, servicii de
inseminare artificială, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de logopedie, servicii
de liposucție, servicii de mamografie, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină sportivă,
servicii de microdermabraziune, servicii de
micropigmentare, servicii de moașe, servicii de
monitorizare transtelefonică a inimii, servicii de
oftalmologie, servicii de muzicoterapie, servicii
de optometrie, servicii de ortodonție, servicii
de patologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihoterapie,
servicii de radiografie, servicii de recuperare a
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informațiilor medicale, servicii de reflexologie,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
terapie a insomniei, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de terapie autogenă,
servicii de terapie cu ventuze, servicii de terapie
luminoasă, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
servicii de testare a vederii (opticieni), servicii
de testare auditivă, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratare a celulitei, servicii de tricologie,
servicii de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii de vaccinare, servicii farmaceutice,
servicii furnizate de bănci de spermă, servicii
furnizate de spitale private, servicii ginecologice,
servicii în domeniul reiki (tehnică de vindecare în
medicina alternativă), servicii medicale, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale de ședere de sănătate la fermă, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii medicale
de stațiune de tratament, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul tratamentului durerilor
cronice, servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecțiunilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, servicii medicale pentru diagnosticarea
bolilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratarea bolii Alzheimer, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale,
și anume, fertilizare in vitro, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de

clinici dentare, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii paramedicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii,
servicii
personale
terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate
de medici, servicii prestate de opticieni,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii privind tratamentele de fertilitate,
servicii psihiatrice, servicii referitoare la
tratarea dependenței, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, servicii veterinare,
serviciile farmaciștilor pentru prepararea
rețetelor, sfaturi medicale pentru persoanele
cu dizabilități, stabilirea dioptriilor, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
studii de evaluare a riscului privind starea
de sănătate, studii de evaluare a sănătății,
supervizare de programe de pierdere în
greutate, terapie ayurvedică, terapie cu unde
de șoc, terapie muzicală în scopuri fizice,
psihologice și cognitive, terapii auditiv-verbale,
termoterapie medicală, testare genetică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, testare
psihometrică în scopuri medicale, teste de auz,
teste de colesterol, teste de condiție fizică,
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), teste de sarcină, teste de vedere, teste
psihiatrice, teste psihologice efectuate în scopuri
medicale, teste vasculare, tratament cosmetic
cu laser pentru varicozități, tratarea dislocațiilor
articulațiilor, entorselor, fracturilor sau a altor
leziuni similare (judo-seifuku), tratarea alergiilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00124

08/01/2021
SC FOCUS VIEW SRL, STR
ANTONIUS CARACALLA, NR. 8,
BL. 14A, SC. 2, ET. 2, AP. 9,
CAM. 1,JUD. OLT, CARACAL,
235200, OLT, ROMANIA

Miere Cu Drag
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere (pentru alimentație), miere, miere
naturală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00129

10/01/2021
CEZANA S.R.L., NR. CADASTRAL
20062, CF NR. 20062, JUDEȚUL
TELEORMAN, COMUNA
CĂLINEȘTI, 147055, TELEORMAN,
ROMANIA

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
lichioruri din plante, lichioruri, lichioruri cremă,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi aperitiv,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
bitter (lichioruri), băuturi alcoolice carbonatate,
cu excepția berii, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi spirtoase, absint, amestec de whisky,
șnaps alcoolic, whisky, votcă, vișinată, rom,
rachiu, extracte alcoolice, extracte din fructe cu
alcool, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi aperitive pe
bază de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de rom, cocteiluri alcoolice,
băutură sangriacu alcool, punci de rom, punciuri
cu alcool.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
───────

DISTILERIA MAGURA
ZAMFIREI DIN
INIMA CAMPULUI
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.12
Culori revendicate: alb, ocru (Pantone
456 U)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00135

(210)
(151)
(732)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, AP. 07, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

11/01/2021
IMPERIAL DENT CLINIC SRL,
STR. ARIES NR. 5. ET. PARTER,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2021 00136

11/01/2021
IT GENETICS SRL, STR.
ILEANA COSANZEANA NR. 5,
BL. S36, SC. 2, AP. 48, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051785, ROMANIA

(540)

itg store itgenetics
Let us optimize you!
(531)

IMPERIAL DENT CLINIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.23; 02.09.10; 24.09.03
(591) Culori revendicate: alb, turcoaz, auriu,
gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii medicale,
servicii
medicale
oferite
de
clinici
medicale, asistență stomatologică, consultații
stomatologice, stomatologie estetică, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 26.11.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gri (HEX #53575a),
verde (HEX #76bc21)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Case de marcat.
16. Hârtie şi carton.
35. Publicitate.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00138

(210)
(151)
(732)

11/01/2021
UNIQUE DRESSES S.R.L, STR.
MATEI BASARAB NR. 23, BL. 123,
SC. B, ET. 3, AP. 13, JUDEȚUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(740)

M 2021 00139

11/01/2021
UNITED STATES STEEL
CORPORATION, 600 GRANT
STREET, ROOM 1500
PENNSYLVANIA, PITTSBURGH,
PA15219, PENNSYLVANIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI 35, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

(540)

USS U.S. Steel Kosice
(531)

UNIQUE GYM WEAR
(531)

Clasificare Viena:
02.03.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, hanorace sport,
bluze sport, jachete sport, pantaloni de sport,
bustiere sport, maiouri pentru sport, șepci și
căciuli pentru sport, treninguri (pentru sport),
șosete pentru sport, șorturi pentru sport,
costume sportive pentru jogging, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport.

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Produse din metal și anume benzi și fâșii
de oțel laminate la cald, benzi și fașii din oțel
laminate la rece incluzand benzi și fîșii din oțel
galvanizat și benzi și fâșii placate electrolitic cu
staniu.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00140

(210)
(151)
(732)

11/01/2021
NEMO EPG SRL, STR. IANI
BUZOIANI NR. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740)

M 2021 00141

11/01/2021
RAINBOW COLORFUL IDEAS
SRL, B-DUL. ALEXANDRU
OBREGIA NR. 4, BL. OD1, SC. 4,
ET. 9, AP. 172, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041733, ROMANIA
FRISCH & PARTNERS SRL,
B-DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
APT. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
020915,ROMANIA

(540)

echo
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.03
(591) Culori revendicate: roșu (HEX #
e21b52), auriu (HEX # feab1e), roz
(HEX # a62126), crem (HEX # fcb39a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți, colecție de cărți, reviste (tipărituri),
almanah, materiale de instruire sau învățământ,
pliante (tipărituri), broșuri.
35. Servicii oferite de un magazin online privind
vânzarea cărților în format audiobook, ebook și
în format electronic, servicii de editare, servicii
de redactare, servicii de vânzare, publicitate,
conducerea și administrarea afacerilor.
38. Transmitere de audiobook-uri pentru audiție,
servicii de comunicare între părți.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
servicii de amuzament, recreerea persoanelor,
activități sportive și culturale, traducere.
42. Creare și menținere de site-uri web,
dezvoltare de site-uri web.
───────

COLORFUL CONCEPTS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: mov (Pantone
513C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, producție de material
publicitar, producție de materiale publicitare,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, producție de clipuri publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
publicitate, servicii de publicitate și marketing
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online, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de grafică publicitară, campanii de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
pregătire de campanii publicitare, derularea
campaniilor promoționale pentru întreprinderi
comerciale, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
promovare de evenimente speciale, difuzare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, realizare de târguri
și expoziții virtuale online.
41. Organizare de evenimente în interior
(indoor) și în exterior (outdoor), cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de montaj de divertisment
lejer.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00142

11/01/2021
UNIREA GOSPODARILOR
MIHAILESTI COOPERATIVA
AGRICOLA, SAT MIHAILESTI
NR.151, JUD. BUZĂU,
MIHAILESTI,127375, BUZĂU,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
BD. UNIRII, BL. 16C, AP. 12,
JUD. BUZĂU,BUZĂU, 120013

(540)

COOPERATIVA AGRICOLĂ
UNIREA GOSPODARILOR

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.07.25; 25.01.15;
25.01.19; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, roşu,
albastru, verde, alb, negru
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00143

(210)
(151)
(732)

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL,
STR. MIHAILVELICIU NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ,CLUJ-NAPOCA, 400432,
CLUJ, ROMANIA

(540)

11/01/2021
ESCO ELECTRIC LIGHT SRL,
STR. CAMPINA NR. 47,
JUD.CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400635, CLUJ, ROMANIA

M 2021 00144

11/01/2021
CORNELIA LARISA BICHIR,
STR. ION CREANGA NR 19 BIS,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

XGO CAMPING
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: alb, verde închis,
verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. BEţe de drumeţie (trekking) / beţe de tură.
20. Mobilier pentru camping, scaune camping,
mese camping, saltele camping.
21. Vase pentru camping.
22. Corturi, corturi pentru camping auto.
24. Saci de dormit.
───────

imBIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, săpunuri, săpun lichid, uleiuri
bronzante, uleiuri aromatice, uleiuri parfumate,
uleiuri nemedicinale, produse cosmetice, măști
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, creme pentru față (produse
cosmetice), produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, șampoane, produse cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

M 2021 00145

11/01/2021
SPIRULINA VIE SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI 273, ET 3
CORP 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

S FOOD ALIVE SPIRULINA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00148

(740)

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

11/01/2021
GHEORGHE-SORIN MIHALI,
STR. PROIECTATĂ NR.10, AP.2,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
26.01.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Alge congelate (spirulină congelată) pentru
uz alimentar.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ online.

DENTAL CONCEPT
by Dr.Mihali

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00146

11/01/2021
LUCIA DINU, BD. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 9, BL. 14,
SC. 3, ET. 4, AP. 72, BUCURESTI,
ROMANIA

the SKINOLOGIST

(531)

Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de instruire în domeniul medical, servicii de
formare pentru asistente medicale (instruire),
servicii de formare profesională în domeniul
medical (instruire), consiliere în materie de
pregătire medicală (instruire), organizare de
conferințe și simpozioane în domeniul medical,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, publicare de
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texte medicale, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
de îngrijire medicală, servicii de asistenţă
medicală oferite de o clinică dentară, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
servicii de ortodonție, servicii de chirurgie.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00149

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

M 2021 00150

11/01/2021
MINDED SOLUTIONS SRL, STR.
GEORGE CALBOREANU NR. 7,
BL. 126, SC. B, AP. 87, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061213, ROMANIA

MINDED SOLUTIONS SRL, STR.
GEORGE CALBOREANU NR 7,
BL. 126, SC. B, AP. 87, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061213, ROMANIA

(540)

11/01/2021
FRESCA GELATO SRL, STR.
AMURGULUI, NR. 47, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

BLUE FILTER

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 01.15.15;
29.01.14
(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2728C), turcoaz (Pantone
0821C), albastru deschis (Pantone
279C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Filtre de apă, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
membrane pentru filtrarea apei.
40. Servicii de tratare (demineralizare) a apei,
tratarea apei.

CIORBE și tradiții
(531)

───────

Clasificare Viena:
11.03.18; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
catering, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

M 2021 00151

11/01/2021
ROMTOX SALES GROUP SRL,
SOS. MIHAI BRAVU NR 219,
BUCURESTI, 021323, ROMANIA

GOLI NUTRITION
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice
de uz medical.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00156

12/01/2021
ARC CONSTRUCT METAL
SRL,
DRUMUL MURGULUI NR. 40,
BL. 54, SCARA 1, ET. 6, AP. 27,
SECTOR 3, BUCURESTI,ROMANIA

M 2021 00155

12/01/2021
GIGANT FORCE SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA 4,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

ARC CONSTRUCT METAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate din
metal, cu utilizare nespecificată, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
feronerie.

G GIGANT FORCE SECURITY

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.01.12; 26.01.16; 26.01.18;
15.07.03; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00158

(210)
(151)
(732)

15/01/2021
ERIC & KOSALY SRL,
STR. GIURGIULUI NR. 189,
CONSTRUCTIA C1,
JUDEȚUL ILFOV, 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2021 00159

12/01/2021
ROMTOX INVESTING GROUP
SRL, ȘOSEAUA MIHAI BRAVU
NR. 219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021323, ROMANIA

LORIS AIR
(511)

Macelaria The
Butcher La Cosmin
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.03; 11.01.03;
11.01.25
(591) Culori revendicate: negru, maro, crem,
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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, activităţi de comerţ online şi offline cu
produse din clasa 29, după cum urmează: carne,
peşte, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi alimentare.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, de uz medical, 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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00161

12/01/2021
POP INDUSTRY SRL, STR.
CIREASOV 12, JUDEȚUL OLT,
SLATINA, 230070, OLT, ROMANIA

REPO

───────
(531)
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(591)

Culori revendicate: albastru (HEX
#2a338d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00162

M 2021 00163

12/01/2021
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANŢI NR. 32, CLADIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LA STRADA
CONTEMPORARY DESSERTS

20/01/2021
ROXANA MARIUCA NASTASIU,
STR. DACIA NR. 22, BLOC B12,
SCARA A, ETAJ 4, AP. 23,
JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMT, 610116, NEAMȚ,
ROMANIA

(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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

moodish Handmade
in Romania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Articole de bijuterie, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, produse
de bijuterie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00165

(210)
(151)
(732)

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

(540)

12/01/2021
HUMANS COFFEE SHOP SRL,
STR. CARPAŢILOR NR. 21,
CAMERA 2, BL. 4, SC. A, AP. 22,
JUDETUL BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 00168

12/01/2021
STAILER ONLINE SERVICES
SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOEVOD, NR. 14A, AP. 5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Stailer
(531)

HUMANS COFFEE SHOP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01; 11.03.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consultanță în domeniul îngrijirii corpului
și a frumuseții, consultanță pe internet în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în materie de frumusețe, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie de
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
îngrijire cosmetică pentru persoane, saloane
de coafură, saloane de frumusețe, saloane
de îngrijire a pielii, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de bronzare cu aerograf,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de bărbierit, servicii de bronzat prin pulverizare,
servicii de coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de coafor pentru copii,
servicii de coafor pentru personalul armatei,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
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online, servicii de cosmetică, servicii de epilare,
servicii de conturare a sprâncenelor, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de epilare a sprâncenelor
cu ață, servicii de epilare cu laser, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de furnizare de instalații de băi de soare, servicii
de îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de solar.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00169

12/01/2021
UNIPREST INSTAL SRL, STR.
BĂNEASA NR. 8, JUD. MUREŞ,
TARGU MURES, 540194, MUREȘ,
ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, BUCUREŞTI,
013322, ROMANIA

(540)

Uniprest INSTAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, roşu
(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,
țevi și tuburi metalice, cabluri şi fire ne-electrice
din metal comun, articole de fierărie, articole
mici din armătură metalică, containere din metal
pentru depozitare sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru

vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
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,
termostate.
11. Instalații sanitare, aparate pentru răcirea si
ventilarea aerului, aparate de aer condiţionat,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire electrice, aparate de încălzire centrală,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, baterii
şi accesorii pentru instalaţii sanitare, boilere,
fitinguri pentru baie, instalaţii de filtrare a
aerului, instalaţii de filtrare a apei, aparate
de ventilatie, pompe de caldură, pompe de
apă, vase de expansiune pentru instalatiile de
încălzire, ventilatoare, robinete pentru conducte,
accesorii pentru instalații sanitare, sobe (aparate
de încălzire), aparate sub presiune, cazane
pentru încălzire, ţevi pentru instalaţii sanitare,
țevi pentru instalații de încălzire centralizată,
instalaţii şi sisteme care funcţionează cu
gaz vizând reglarea temperaturii, aparate
de încălzire cu combustibil solid, lichid sau
gazos, aparate electrice de încălzire, accesorii
de reglaj şi siguranţă pentru conducte și
țevi, captatoare solare (încălzire), instalaţii de
producere, de distribuţie şi de procesare de
biogaz, instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice,
instalaţii geotermale, aparate şi instalaţii de
acumulare, de tratare şi condiţionare a gazului
natural, a gazului lichefiat şi a produselor
derivate, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
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a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice,
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
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
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și
17, cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate în legatură cu produsele
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și 17,
gestionarea afacerilor comerciale in contextul
comerțului cu produsele protejate din clasele
06, 07, 09, 11 și 17, atat in mediul online cat
si offline, consiliere comercială, informaţii sau
date în legătură cu domeniul administrării de
instalaţii sanitare, termice şi energetice, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare a
produselor protejate din clasele 06, 07, 09,11
și 17, toate cele de mai sus derulate în special
în legătură cu instalații sanitare, aparate pentru
răcirea si ventilarea aerului, aparate de aer
condiţionat, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, baterii şi accesorii pentru instalaţii
sanitare, boilere, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare a
apei, aparate de ventilatie, pompe de caldură,
pompe de apă, vase de expansiune pentru
instalatiile de încălzire, ventilatoare, robinete
pentru conducte, accesorii pentru instalații
sanitare, sobe (aparate de încălzire), aparate
sub presiune, cazane pentru încălzire, ţevi
pentru instalaţii sanitare, țevi pentru instalații
de încălzire centralizată, termostate, instalaţii
şi sisteme care funcţionează cu gaz vizând
reglarea temperaturii, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate
electrice de încălzire, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru conducte și țevi, captatoare

solare (încălzire), instalaţii de producere,
de distribuţie şi de procesare de biogas,
instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice, instalaţii
geotermale, aparate şi instalaţii de acumulare,
de tratare şi condiţionare a gazului natural,
a gazului lichefiat şi a produselor derivate,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice și
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de instalaţii energetice,
de încălzire, de acumulare sau recuperare a
căldurii, de ventilare, de distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului, servicii de instalare,
de întreţinere, de depanare, de punere în
funcţiune de pompe de căldură, de panouri
fotovoltaice, de cazane de încălzire, instalare,
programare şi întreţinere de sisteme numite
domotice, precum şi de automate programabile,
în vederea performanţei energetice, a controlării
consumului sau a gestionării reţelelor inteligente
(reţele de distribuţie de energie utilizând
tehnologii informatice pentru îmbunătăţirea
raportului dintre cererea şi oferta de energie),
instalare, reparatie şi întreţinere de canalizări
pentru transportul, distribuţia sau stocarea
de energie, servicii de concepţie, construcţii,
reparaţii, întreţinere şi instalare de centrale
electrice, termice, instalare, punere în funcţiune,
mentenanţă, întreţinere de echipamente de
protecţie a bunurilor şi persoanelor şi, mai
ales, de sisteme anti-incendiu, informare,
control şi consiliere în domeniul construcţiilor
şi supervizării lucrărilor de construcţii şi
de renovare a locuinţelor, clădirilor sau
echipamentelor industriale şi terţiare, lucrări de
izolaţii la clădiri, servicii de gestionare de la
distanţă de instalaţii şi de reţele de distribuţie
de gaz, de căldură sau de electricitate, servicii
de instalare, de concepţie, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie, de
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construcţii şi de punere în funcţiune a produselor
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și 17.

servicii de restaurare fotografică, retușare
fotografică, transfer de imprimări fotografice.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00170

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(540)

12/01/2021
AFFICHE DIGITAL PRINTING
SRL, ŞOS. OLTENIŢEI, NR.181,
DEPOZITUL 10, CAMERA 12,
JUD. ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

M 2021 00172

12/01/2021
IT GENETICS MEDIA SERVICES
SRL, STR. ILEANA COSANZEANA,
NR. 5, BL. S36, SC. 2, AP. 48,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 051785,
ROMANIA

(540)

PLANOGRAMA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate: gri (HEX #515251),
verde (HEX #79be43)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Evidenta contabila si contabilitate.
42. Software ca serviciu (SaaS).
───────

AFFICHE DIGITAL PRINTING
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare pe materiale textile, imprimarea
desenelor, imprimare de fotogravuri, imprimare
de fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, fotogravare, duplicare
fotografică, înrămare de lucrări de artă ca parte
a procesului de încadrare, prelucrare fotografică,
160
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00173

(210)
(151)
(732)

12/01/2021
ASOCIATIA LA PIEPTUL MAMEI,
STR. ANA IPATESCU NR. 21,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
LA PIEPTUL MAMEI SRL,
STR. ANA IPATESCU NR. 21,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740)

M 2021 00175

12/01/2021
CREATIV CONSTRUCT TIM
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 77,
CORP 3, CAMERA 2, SECTOR 4,
ROMANIA

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

(540)

La Pieptul Mamei Adina Popov IBCLC
CREATIV TIM

(531)

Clasificare Viena:
02.07.04; 02.07.23; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate: magenta (HEX
#B03D98), roz (HEX #E40589)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație și instruire, servicii educative în
materie de igienă.
44. Servicii de consultanță în domeniul alăptării.
───────

(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.12
(591) Culori revendicate: Negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, montarea de structuri de
înaltă rezistență, restaurarea fațadelor, reparații
de fațade, izolarea acoperișului, instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, servicii
de instalare de acoperișuri, întreținerea și
repararea jgheaburilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori, a
tavanelor și a acoperișurilor, rerostuirea zidăriei,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,
așezarea cărămizilor (zidărie), reparare de
instalații sanitare, întreținere de instalații
sanitare, lucrări de instalații sanitare, instalare de
echipamente sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de instalații sanitare
și instalare de apă și de gaz, renovarea instalației
electrice, instalarea de aparate electrice,
servicii de instalații electrice, instalare de
împământări electrice, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, servicii
de construcție de pereți despărțitori, instalarea
pereților despărțitori interiori, instalarea pereților
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despărțitori pentru clădiri, servicii de parchetare,
servicii de placare cu ardezie și plăci de
ceramică.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00179

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/01/2021
ALI CHRAIF, ȘOS. MIHAI BRAVU
NR. 147-169, BL. D5, SC. D,
ETAJ 8, AP. 150, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, pește,
mâncăruri din pește, icre de pește preparate,
fructe de mare preparate, fructe de mare
congelate, fructe de mare în conserve, paste
tartinabile din pește, din fructe de mare și
moluște, supe.
30. Sandvișuri cu carne, plăcinte cu carne,
plăcinte cu legume, produse de patiserie
din legume și carne, sosuri pentru salate,
sosuri pentru carne, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri pe bază de paste, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume.
31. Fructe și legume proaspete.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00180

(740)

APPELLO BRANDS SRL,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550311,SIBIU, ROMANIA

(540)

DARUL FERMIERULUI
PREPARATE CU SUFLET

OBGyn Clinic Dr Boborodea
(511)

(531)

12/01/2021
DR.BOBORODEA VIOREL-OVIDIU
- PRESTARI SERVICII MEDICALE
OBSTETRICA GINECOLOGIE,
STR. SCOALA DE INOT, NR. 10,
AP. 4, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

Clasificare Viena:
02.01.11; 05.09.01; 05.07.21; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, produse din carne, paste din carne,
pateuri pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
pateuri vegetale, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, salate preparate, mâncăruri cu
legume preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. 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
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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, 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 antireumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem 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 spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismăde 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
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sex), aparate de rezonanţămagnetică (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 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, feşe 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 cuarţpentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii
arteriale
/
sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare
de temperaturăutilizate 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 veterinar, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare de
medicamente, glucometre / dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză 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 insolațiilor,
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, măști medicale, măști medicale pentru
protecție antibacteriană, ciorapi medicali, ciorapi
medicali compresivi, centuri medicale, atele de
uz medical, corsete de uz medical, ghete de uz
medical, ciorapi medicali de susținere, costume
presurizate de uz medical, dispozitive medicale
pentru susținerea corpului, ciorapi medicali de
uz terapeutic, articole vestimentare de contenție
pentru uz medical, articole de îmbrăcăminte
gonflabile, de uz medical, măști medicale pentru
protecție împotriva substanțelor toxice, măști de
protecție respiratorie confecționate din materiale
nețesute de uz medical, halate medicale, mănuși
de uz medical, mănuși medicale din latex, măști
utilizate de personalul medical, măști sanitare
de uz medical, mănuși folosite la examinarea
medicală, viziere de protecție pentru uz medical,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși de
latex de uz medical, mănuși de consultație
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pentru uz medical, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, mănuși de protecție de uz
medical, protecții pentru deget pentru consultații
medicale, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, mănuși din latex pentru examinare,
pentru uz medical, măști de protecție pentru
gură de uz medical, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical,
mănuși de protecție de unică folosință, de
uz medical, mănuși de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul medical, așternuturi pentru
examinarea medicală, cearșafuri (câmpuri) de uz
medical, perne pneumatice de uz medical, pături
medicale pentru încălzirea pacienților, mobilier
adaptat pentru scopuri de tratament medical,
structuri de protecție împotriva radiațiilor (de uz
medical), ecrane de protecție pentru protejare pe
durata expunerii la raze x (pentru uz medical),
centuri medicale electrice, echipamente și
aparate pentru exerciții de reabilitare medicală,
îmbrăcăminte de uz chirurgical, îmbrăcăminte
sterilizată de uz chirurgical, îmbrăcăminte de
protecție pentru uz chirurgical.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri

de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 41, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, instruire în
domeniul medical, predare în domeniul medical,
publicare de publicații medicale, instruire și
învățământ medicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
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premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de texte medicale.
42. Servicii de cercetare medicală, servicii de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, servicii
de stocare electronică de dosare medicale,
servicii de cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, servicii de
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
servicii de cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică
şi medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și asigurarea infrastructurii necesare
pentru asigurarea serviciilor medicale digitale,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, prestare de servicii
de asistență medicală online pentru utilizatorii
de programe de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei
si sunt furnizare online.
44. Servicii de igienă si de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanta în vederea pierderii în greutate,
consultanţă privind îngrijirea sănătaţii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale si pentru sănătate referitoare la adn,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori si de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate

de la pacienţi, depistare medicala (screening)
referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei, servicii medicale si servicii
conexe activităţii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, toate serviciile de
mai sus sunt furnizate online, servicii medicale
şi servicii conexe activităţii medicale, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servici de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, servicii medicale şi pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori şi de alt personaj medical
specializat, servicii oferite, de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, terapii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, consiliere în materie
de sănătate, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
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în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platform electronice interactive oferite
de servicii de laboratoare medicale, servicii
ambulatorii, servicii de analiză comportamentală
în scop medical, analiză cosmetică, analiză
de culori (servicii prestate de esteticieni),
servicii de analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analiză toxicologică pentru
scopuri medicale, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
servicii de analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, servicii
de analize genetice pe animale în scopuri
dediagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de anestezie dentară, servicii de aplicare
de produse cosmetice pe corp, servicii de
aplicarea produselor cosmetice pe față, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală de urgență, servicii de asistență
medicală la domiciliu, servicii de asistență
psihologică, servicii de asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, servicii de asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
hidroterapia, servicii de asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, servicii de
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, servicii de asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, servicii de asistență sanitară
în legătură cu osteopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
servicii de asistență sanitară furnizate de
companii de asigurări de sănătate, asistență
stomatologică, case de odihnă, servicii de centre
rezidențiale de asistență medicală, servicii
de chiropractică, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie estetică, servicii de chirurgie
estetică și plastică, servicii de chirurgie plastică,
servicii de chirurgie veterinară, servicii de
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, servicii de
consiliere în domeniul imunologiei, servicii de
consiliere în domeniul înfrumusețării, consiliere
în domeniul nașterii, servicii de consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de consiliere
legată de nutriție, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,

servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind sănătatea
publică, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, servicii de consilierea
psihologică a personalului, consultanță cu
privire la teste de auz, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, donații de sânge, efectuare de studii
asupra somnului pentru diagnosticare medicală
sau tratament, elaborare de profiluri psihologice
în scopuri medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
consulțatii în domeniul farmaceutic, fixare de
dispozitive protetice, fizioterapie, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
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informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, închirierea echipamentelor
medicale, informații medicale, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii deîngrijire temporară,
management de servicii de asistență medicală,
planificare de tratamente medicale, preparare și
dozare de medicamente, realizare de analize
medicale pentru factorii de risc ai bolilor
cardiovasculare, servicii clinice homeopatice,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de reflexologie, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii medicale
pentru tratarea bolii alzheimer, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
sângelui uman, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea celulelor
stem, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor umane,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
și pentru sănătate referitoare la adn, genetică

și testarea genetică, servicii obstetrice, servicii
oferite de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici dentare, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii
paramedicale, servicii patologice cu privire la
tratamentul persoanelor, servicii prestate de
medici, servicii spitalicești, servicii terapeutice
cu celule stem, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
servicii de fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
servicii de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie cu
ventuze, reflexologie, servicii de drenaj limfatic,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii medicale, și
anume, fertilizare în vitro, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui din cordonul ombilical,
servicii medicale și pentru sănătate referitoare la
adn, genetică și testarea genetică.
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(210)
(151)
(732)

(740)

41. Educație, instruire, divertisment, activități

M 2021 00181

sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

13/01/2021
SC URBAN SLOWFOOD SRL,
STR. DEVA NR. 48, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

───────

CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STRADA
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00187

13/01/2021
FUNDATIA COMPETENTI,
CORECTI SI UTILI, STRADA
PROGRESULUI NR 134-138,
SECTOR 2, BUCURESTI, 050695,
ROMANIA

SUPPA
COMUNITATEA Competenţi,
Corecţi şi Utili CCU

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.12; 27.05.24;
05.03.13; 11.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.02.01
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2370C), portocaliu (Pantone 164C )
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00186

13/01/2021
DENT ESTET CLINIC SA,
SOS. NORDULUI NR. 82-92,
TRONSON CONSTANCE,
DEMISOL, SECTOR1,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

HypnoCare
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00188

13/01/2021
INTERTOY ZONE SRL, STRADA
CAMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

(540)

NORIEL BEBE
(531)

13/01/2021
INTERTOY ZONE SRL, STRADA
CAMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

NORIEL BEBE

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.11; 26.11.12; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. 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, dezinfectante, fungicide,
ierbicide.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, lucrări de birou.
───────

M 2021 00190

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.11; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00191

13/01/2021
FIRE SAFETY EXPERTS SRL,
STR. FLOARE ROSIE NR. 3,
BL. 53, SC. 2, ET. 3, AP. 35,
SECTOR 6,BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 00192

13/01/2021
SC.INVEST TOWN.SRL,
SOSEAUA NATIONALA NR. 52,
BL. A6, SC. B, ET. 4, AP. 4,
JUDEȚULIAȘI, IASI, 700607,
IAȘI, ROMANIA

Fire Safety Experts Fire
Prevention. Do it for Life!
INVEST TOWN specialiști
în consultanță și
tranzacții imobiliare

(531)

Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, instruire
tehnică privind riscul de incendiu.
42. Consultanță tehnică în materie de proiectare,
elaborare de planuri în domeniul construcțiilor,
elaborare de planuri (construcții), întocmite de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
de construcții, proiectare de clădiri, proiectare
de spații de birou, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare și consultanță în inginerie,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații de birouri, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru alimentare cu apă, servicii
de proiectare privind construcțiile civile, servicii
de proiectare a clădirilor, servicii de control
de calitate și testare, controlul calității clădirilor
finalizate, evaluare științifică de riscuri, inspecția
instalațiilor și utilajelor, servicii de inspecție
tehnică, servicii de testare pentru sisteme de
alarmă și de monitorizare, consiliere tehnică
referitoare la siguranță, consultanță de către
experți privind tehnologia, efectuarea de planuri
pentru construcții, consultanță tehnică privind
prevenirea incendiilor, întocmire de rapoarte
referitoare la cercetarea tehnică, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de inginerie
civilă, consultanță în domeniul tehnic, expertize
tehnice (lucrări de inginerie), efectuarea de
expertize tehnice, realizarea de rapoarte tehnice,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii de
consultanță tehnică în domeniul ingineriei civile.

(531)

Clasificare Viena:
07.01.24; 26.02.01; 27.05.01; 29.01.02
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de agenții imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00193

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 010137,
ROMANIA

13/01/2021
ADRIANA POPESCU, STR.
VREJULUI NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

───────
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(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, cutii din piele
sau carton imitaţie de piele, moleschin (imitaţie
de piele).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eşarfe, fulare(îmbrăcăminte),
fuste, geci, haine de ploaie, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine
pentru copii, hanorace cu glugă, helănci,
impermeabile (îmbrăcăminte), jachete, jachete,
mantouri, pantaloni şi veste pentru femei şi
bărbaţi, jeansi denim (articole de îmbrăcăminte),
lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor de
din clasele 18 si 25, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să

le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00195

13/01/2021
SC LUAR SRL,
STR. COMUNARZILOR NR. 10,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310189,
ARAD, ROMANIA

LUAR OUR WAY
ON THE HIGHWAY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

M 2021 00196

13/01/2021
HIGIENE LACROIX SRL, STR.
ECOLOGISTILOR 12B, SACELE
- BRASOV, JUDETUL BRASOV,
SACELE, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

Squill Chemicals
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Detergenţi, produse pentru spălare, produse
pentru curăţare, săpunuri nemedicinale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2021 00197

13/01/2021
HIGIENE LACROIX SRL, P-TA
TEATRULUI NR. 3, BL. 3, SC. A,
APT. 8, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021 00198

13/01/2021
ESTIKA WINES BUSINESS
CONCEPT SRL,
STR. MATEI VOIEVOD,
NR. 115-123, CAMERA 5,
BLOC O2, SC. 2, ET. 3, AP.
57, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA B,
AP. 10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ESTIKA WINES
LePapier

(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, servicii de marketing,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de relații publice, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, consultanță privind
publicitatea, consultanță privind marketingul,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind relațiile publice, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de intermediere
comercială, servicii de informații competitive,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00200

13/01/2021
OPEN KITCHEN SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR 85, BLOC B,
SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 00201

13/01/2021
OPEN KITCHEN SRL, ALEEA
PRIVIGHETORILOR 85, BLOC B,
SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Cucina Centrale
(511)

Mashrek
(511)

pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și soba, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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 alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante
servicii de restaurant care includ servicii
de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
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cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00202

13/01/2021
OPEN KITCHEN SRL,
ALEEA PRIVIGHETORILOR 85,
BLOC B, SCARA A, ETAJ 2,
AP. 76,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

13/01/2021
OPEN KITCHEN SRL,
ALEEA PRIVIGHETORILOR 85,
BLOC B, SCARA A, ETAJ 2,
AP. 76, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Hawaianos
(511)

White Elephant
(511)

M 2021 00203

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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 alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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 alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00204

13/01/2021
OPEN KITCHEN SRL,
ALEEA PRIVIGHETORILOR 85,
BLOCB, SCARA A, ETAJ 2, AP. 76,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00206

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243, 2,
021608, ROMANIA

Big Fat
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante care servesc udon
și sobă, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, restaurante de delicatese,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapid, 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 alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, rezervări la restaurant,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
recenzii despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de catering.
───────

(540)

13/01/2021
AHMAD SINAN, STR. DOAMNA
GHICA NR. 18, BL. 3BIS, SC. 1,
ET. 2, AP. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Still Medical
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Absorbante pentru incontinenţă, absorbante
zilnice, alcool medicinal, alcool pentru fricţiuni,
chiloţei de unică folosinţă, din hârtie, pentru
învăţarea la oliţă, chiloţei din celuloză, de
unică folosinţă, pentru învăţarea la oliţă, chiloţei
(scutece) pentru bebeluşi, chiloţi absorbanţi
pentru incontinenţă, chiloţi de unică folosinţă
pentru sugarii care învaţă să folosească
toaleta, chiloţi de unică folosinţă, din hârtie
sau celuloză, pentru copiii care învaţă să
folosească toaleta, chiloţi de unică folosinţă
pentru învăţarea la oliţă (scutece), chiloţi igienici,
chiloţi igienici pentru animale de companie,
deodorante pentru automobile, deodorante
pentru pantofi, deodorante pentru tapiţerie,
deodorante wc, dezinfectante, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectanţi şi
antiseptice, dezodorizante pentru automobile,
dezodorizante pentru baie, dezodorizante
pentru
covoare,
dezodorizante
pentru
frigider, dezodorizante pentru îmbrăcăminte,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare a
gunoiului, gel pentru dezodorizarea aerului,
geluri antibacteriene, geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, chiloţi igienici, bandaje
igienice, îmbrăcăminte pentru incontinenţă,
îmbrăcăminte sanitară, chiloţi absorbanţi
pentru incontinenţă, scutece igienice pentru
incontinenţă, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, loţiuni antibacteriene pentru mâini,
loţiuni de uz farmaceutic, odorizante pentru
incaperi si materiale textile, pansamente
dezinfectante, pantaloni de unică folosinţă din
celuloză pentru fixarea scutecului bebeluşului,
pantaloni de unică folosinţă din hârtie
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pentru fixarea scutecului bebeluşului, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produs
de curăţare antibacterian, produse antiseptice
pentru spălare, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), produse pentru
dezodorizarea şi purificarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului în automobile,
produse pentru odorizarea aerului, produse
şi articole pentru igienă, rezerve pentru
dezodorizarea aerului, săpunuri dezinfectante,
săpun antibacterian, scutece absorbante din
celuloză pentru animale de companie, scutece
absorbante din hârtie pentru animale de
companie, scutece adaptate din celuloză pentru
bebeluşi, scutece adaptate din hârtie pentru
bebeluşi, scutece-chilot de unică folosinţă,
pentru bebeluşi, scutece chiloţei din celuloză,
de unică folosinţă, pentru copii, scutece chiloţei
din hârtie, de unică folosinţă, pentru copii,
scutece chiloţei pentru bebeluşi, scutece de
hârtie, scutece de hârtie pentru nou-născuţi,
scutece de înot de unică folosinţă pentru copii
şi bebeluşi, scutece de înot pentru bebeluşi,
refolosibile, scutece de unică folosinţă din
hârtie pentru nou-născuţi, scutece (de unică
fotosinţă) din hârtie pentru copii, scutece de
unică folosinţă din celuloză pentru persoane
care suferă de incontinenţă, scutece de unică
folosinţă din hârtie pentru persoane care suferă
de incontinenţă, scutece (de unică folosinţă)
din celuloză pentru învăţarea la oliţă, scutece
de unică folosinţă din hârtie şi celuloză, pentru
bebeluşi, scutece de unică folosinţă pentru
adulţi, scutece de unică folosinţă pentru animale
de companie, scutece din celuloză, scutece
din hârtie pentru incontinenţă, scutece pentru
adulţi, scutece tip chilot pentru persoanele
cu incontinenţă, scutece triunghiulare pentru
copii (hârtie), şervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loţiune farmaceutică,
şerveţele antibacteriene, şerveţele antiseptice
impregnate, şerveţele de uz medical, şerveţele
dezinfectante, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele impregnate cu preparate
antibacteriene, şerveţele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, şerveţele umede impregnate
cu loţiuni farmaceutice, sprayuri pentru
dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospătarea aerului, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, tampoane, tampoane
dezinfectante, tampoane de uz medical,
tampoane de celuloză de uz medical, tampoane
de vată antiseptice, tampoane igienice de
unică folosinţă pentru incontinenţă, tampoane
impregnate cu alcool pentru uz medical,

tampoane impregnate cu preparate medicinale,
tampoane medicinale, tampoane pentru alăptat,
tampoane pentru menstruaţie, tampoane pentru
persoanele care suferă de incontinenţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00208

13/01/2021
EFFECTIVE ADVERTISING
AGENCY SRL, STR. RADU
COSMIN NR 4, JUD. DÂMBOVIŢA,
PUCIOASA, 135400, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

SFÂNTUL CINCI
La bine şi la greu
(531)
(511)
33. Vin
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Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00209

(740)

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

13/01/2021
EXCLUSIVE ESSENCE SRL,
STR. EROU GHEORGHE RUSU,
NR. 2, JUD. BACĂU, BACĂU,
600036, BACĂU, ROMANIA

(540)

ARABIC SCENT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
apă de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, detergenți,
parfumuri pentru ceramică, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, lichide de
curățare, lichid de spălare, detergenți pentru
spălarea vaselor, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea petelor de
pe articolele de menaj, produse pentru clătire,
produse de curățare sub formă de spray pentru
materiale textile, produse de curățare sub formă
de spume, produse de curățare de uz casnic,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe

parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceară de
masaj (nu pentru scopuri medicale), produse
cosmetice, cosmetice care conțin acid hialuronic,
produse cosmetice care conțin cheratină,
produse cosmetice care conțin panthenol,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru pedichiură,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), piatră ponce,
lumânări de masaj de uz cosmetic, loțiuni
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), lac de
uz cosmetic, henna (vopsea cosmetică), gel de
aloe vera de uz cosmetic, dischete demachiante
din vată, creme de masaj nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale,
cedru (uleiuri esențiale de -), esențe și
uleiuri eterice, preparate pentru aromoterapie,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
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pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, parfumerie (produse de -), uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
pentru baie, apă micelară, colagen hidrolizat
de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), astringent
(produse -e) de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice).
4. Lumânări parfumate, candele (lumânări),
aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări, lumini de crăciun (lumânări), lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări pentru
absorbirea fumului, lumânări cu repelent pentru
insecte., ceară de carnauba, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
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,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, dezinfectanți, geluri pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ustensile cosmetice
și de toaletă și aplicatoare cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
casete pentru accesorii de frumusețe si
portfarduri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură lumânări parfumate,
bețișoare parfumate, arzătoare de parfumuri,
difuzoare de uleiuri parfumate., servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00211

13/01/2021
YAVEZ UNLIMITED SRL,
STR. CIOBANASULUI NR. 4-6,
SECTOR2, BUCUREŞTI, 021529,
ROMANIA

(540)

yavez!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări
muzicale
descărcabile,
înregistrări video descărcabile, înregistrări
audio descărcabile, înregistrări multimedia
descărcabile, înregistrări de sunet descărcabile,
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discuri (înregistrări audio),
înregistrări audio.
25. Articole de îmbrăcăminte.

discuri

pentru

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00212

13/01/2021
DORIN DANCU, STR.
ALEXANDRU BORZA 2E,
JUDEȚUL ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA
NICOLAE MUNTEAN, STR. GARII
BL. 8, AP. 8, JUDEȚUL ALBA,
BLAJ,515400, ALBA, ROMANIA
ALEXANDRU-COSMIN SIMU, STR.
MERILOR NR. 26, JUDEȚUL ALBA,
BLAJ, 515400, ALBA, ROMANIA

M 2021 00213

13/01/2021
SC LUNA GLAMPING SRL, STR.
PRINCIPALA, 158, JUD. SIBIU,
SACADATE, SIBIU, ROMANIA
CABINET PI SIMONA JEFLEA, STR
CALEA DUMBRAVII, NR 139, AP 2,
SIBIU, 550399, SIBIU, ROMANIA

(540)

luna homes
ÎNGERI SI CORBI

(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară.

───────

───────

(531)
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00214

(740)

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

(540)

restaurativă, servicii paradontologice, chirurgie,
servicii de chirurgie maxilofacială, servicii
de chirurgie stomatologică, servicii de
laborator dentar, servicii de anestezie,
reanimare și de medicină intensivă, servicii
de asistenţă medicală şi stomatologică,
cu activităţi specifice cum sunt: medicină
dentară, tratamente stomatologie generală,
endodonţie, protetică dentară, implantologie,
chirurgie dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie
dento-facială,
parodontologie,
radiologie
dentară, radiodiagnostic dentar, pedodonţie,
odontoterapie, servicii de albire a dinţilor,
consultaţii stomatologice, consultanţă tehnică
medicală asociată cu implantologia orală, servicii
de consultanţă cu privire la implanturi protetice şi
odontolgie, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
furnizarea de experți și servicii de consultanță
în domeniul organizării activităților chirurgicale
și în domeniile stomatologiei, ortodonției și
stomatologiei.

13/01/2021
CRISTIAN-MIHAIL DINU, STR.
CIREȘILOR NR. 15B, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

DA Dinu & Associates
DENTAL CLINIC
(531)

───────

Clasificare Viena:
26.02.01; 26.11.01; 26.11.09; 27.01.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#408c7b), gri închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Implanturi (proteze) pentru utilizare în
chirurgia maxilo-facială, maxilare artificiale,
proteze pentru implantare în osul maxilarului,
elemente faciale artificiale, implanturi (proteze
folosite în chirurgia facială), suturi de transplant
pentru chirurgie, pivoţi dentari, dinţi artificiali,
implanturi dentare din materiale artificiale,
suporturi pentru implanturi de uz dentar, punți
pentru implanturi de uz dentar, atele maxilomandibulare utilizate în chirurgia maxilofacială.
40. Tratarea cimentului dentar, a cauciucului
dentar şi a porţelanului dentar pentru realizarea
de implanturi dentare., tratament de materiale
stomatologice.
44. Servicii oferite de clinici dentare, consultaţii
stomatologice şi consiliere în domeniul
stomatologiei, stomatologie estetică, servicii de
medicină dentară, servicii de radiologie dentară,
servicii medicale, servicii stomatologie, servicii
de implantologie dentară, servicii dentare,
ortodontice, odontologice și chirurgicale,
servicii de îngrijire a sănătății și terapie,
servicii medicale de consultaţii şi tratamente
medicale stomatologice în implantologie orală,
servicii de endodonție cu stomatologie

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00218

14/01/2021
NETOP TECH SRL,
STR. PRINCIPATELE UNITE
NR. 46-48, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Netop Vision
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
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(unități centrale de procesare)/unități centrale de
procesare, calculatoare tip tabletă, unități flash
USB.
16. Cataloage,
manuale
(ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00219

14/01/2021
NETOP TECH SRL,
STR. PRINCIPATELE UNITE
NR. 46-48, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Netop Live Guide
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru
calculator,
componente
software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
(unități centrale de procesare)/unități centrale
de procesare, calculatoare tip tabletă, unități
flash USB.
16. Cataloage,
manuale
(ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
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software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță
în
securitatea
informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00222

14/01/2021
NOVA POWER & GAS SRL,
CALEA TURZII NR. 217,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA ,
CLUJ,ROMANIA

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

(540)

NOVA POWER AND GAS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din energie
eoliană, energie electrică din surse regenerabile
şi neregenerabile, gaz natural, gaz combustibil,
combustibili gazoși, combustibili, carburanti,
materiale pentru iluminat, generator de gaz.
35. Comercializarea combustibililor gazoşi şi
a energiei electrice, gestionare și organizare
de programe de fidelizare a clienților
în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, regruparea
în beneficiul terţior, a produselor şi a serviciilor
de energie electrică şi combustibili gazoşi,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
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web, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line întro reţea informatizată şi prin intermediul siteurilor web specializate, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
evaluări ale afacerilor, transmiterea facturilor prin
poştă, baze de date computerizate (compilarea
şi sistematizarea informaţiilor), servicii de
facturare în domeniul energiei şi a combustibililor
gazoşi, marketing, promovarea afacerilor,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, actualizare şi întreţinere de date din baze
de date informatice.
37. Servicii de construcţii, în special în domeniul
tehnologiei pentru energie și gaz, servicii de
instalații și reparaţii în domeniul tehnologiei
pentru energie și gaz, service, reparaţii şi
întreţinere, şi anume de staţii de alimentare cu
energie, instalaţii de alimentare cu electricitate
şi gaz, instalare, reglare, asamblare, întreţinere
şi reparare de centrale electrice, generatoare de
gaz şi ţevi şi instalaţii pentru generarea energiei
electrice, servicii de informaţii referitoare la
reparaţii sau instalare, instalare, întreţinere
şi reparare de aparate de măsurare, de
semnalizare şi de monitorizare, reparare de
instalaţii şi maşini pentru producţia de energie,
întreținere și reparare de instalații pentru
economisirea energiei, producerea energiei și
generarea energiei, servicii de instalare în
legătură cu instalaţii fotovoltaice, reparare de
instalaţii de alimentare cu energie, reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie, amplasare de reţele de alimentare
cu electricitate, construcție de structuri pentru
transportul gazelor naturale şi a energiei
electrice, instalare de sisteme de conducte
pentru transportul gazelor, construcţia şi
mentenanţa conductelor, reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, montare de
instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, repararea sistemelor de alimentare cu
gaz, lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz.
39. Furnizare, transport şi distribuţie de energie
electrică și gaze naturale, servicii publice
de distribuție a gazelor naturale, servicii de
îmbuteliere, depozitare, logistică şi transport,
organizarea distribuirii de combustibili, transport
de gaze prin conducte.
40. Servicii de producere a gazelor și a
energiei electrice, producerea și tratarea gazelor
naturale, purificarea gazelor, arderea gazelor,

rafinarea gazelor, filtrarea gazelor, producere de
energie de către centrale electrice şi turbine
eoliene, închirieri de echipamente generatoare
de energie, închirierea în sistem leasing
a echipamentelor de generare a energiei,
generarea electricităţii din energie solară,
pregătirea circuitelor electronice prin modelarea
energiei de suprafaţă, generarea gazelor și
electricității, servicii de informare și consiliere
referitoare la generarea gazelor şi a electricităţii.
42. Servicii tehnice în domeniul producției
de energie electrică și gaze naturale,
proiectare de sisteme de măsurare, proiectare
industrială în domeniul energiei electrice şi
a gazelor naturale, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, dezvoltare
de sisteme pentru administrarea energiei,
electricităţii şi a gazelor naturale, testare, analiză
si monitorizare de turbine, programare de
software pentru gestionarea energiei, servicii de
asistenţă cu privire la consumul de şi eficienţa
energiei, programare pentru calculatoare pentru
industria energetică, servicii de inginerie privind
sistemele de alimentare cu energie, dezvoltare
de sisteme pentru administrarea energiei şi
electricităţii, proiectare şi dezvoltare de reţele
de distribuire a energiei, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri,
consultanță și asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, proiectare
şi dezvoltare de sisteme pentru generarea
de energie regenerabilă și neregenerabilă,
servicii de analiză de date tehnice, consultanţă
tehnologică în domeniile producţiei şi utilizării de
energie, consultanţă pentru serviciile tehnologie
în domeniul alimentării cu energie şi electricitate,
elaborare și dezvoltare de software pentru
controlul, reglarea și monitorizarea sistemelor
pentru energie electrică și solară, furnizarea
de informaţii despre studii de cercetare şi
de proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei electrice, servicii de management al
proiectelor de inginerie, monitorizare tehnică şi
evaluare şi consultanţă în domeniul măsurării
energiei electrice, planificare și consultanță
tehnică în domeniul producției energiei solare
energiei, cercetare şi analiză în domeniul
energiei, servicii de certificare pentru eficiența
energetică a turbinelor, construcțiilor, servicii
de analiză tehnologică a nevoilor de energie
şi electricitate ale altor persoane, elaborare şi
dezvoltare de software pentru controlul, reglarea
şi monitorizarea sistemelor pentru energie
electrică, planificare și consultanță tehnică în
materia de servicii tehnice, în special servicii
tehnice în domeniul producerii, alimentării,
utilizării, transportului, depozitării, cuantificării și
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distribuției de energie, coordonarea de studii de
proiecte, dezvoltare tehnică, lucrări de cercetare
şi servicii de creaţie aferente, consultanţă,
dezvoltare şi conversie tehnică, consultanţă, în
special consultanţă tehnologică şi ecologică în
legătură cu probleme de mediu, dezvoltarea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00226

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00224

14/01/2021
FU JUNXIAO,
STR. STEJARULUI NR. 29,
JUDEȚUL ILFOV, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

14/01/2021
MAKEUP REVOLUTION SRL,
BULEVARDUL DACIA NR. 56,
BLOC U3, ET 1, AP 4, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

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

(540)

BR BEAUTY REVOLUTION
(531)

iTREND
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerț online cu
echipamente, huse și sccesorii pentru telefoane
mobile cum ar fi: huse și carcase pentru
telefoane mobile, acumulatori, încărcătoare de
baterii electrice, ambalaje pentru piese și
accesorii pentru telefoane, baterii electrice.
───────

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare prin intermediul unei
platforme online de servicii pentru cosmetică,
frizerie și accesorii pentru acestea.
42. Crearea unei platforme online
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00227

14/01/2021
S.C. ALCONOR COMPANY SRL,
STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEȚUL SATU MARE,
CAREI, SATU MARE, ROMANIA

SUMMER DREAM
(511)
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00230

14/01/2021
COROX ENGINEERING SRL,
STR. SIMION BARNUTIU NR. 69,
ET. 8, AP. 23, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

Seitel
(531)

Clasificare Viena:
26.02.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), portocaliu (HEX #f36d21)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
comerciale
consumatorilor,
furnizare
de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, 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,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare

și vânzare pentru terți, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, 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 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 în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri.
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, servicii it, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de testare, autentificare și
controlul calității.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00231

(210)
(151)
(732)

14/01/2021
EUROAVIPO SA, ÎN FALIMENT,
COMUNA POŞTA CÎLNĂU,
JUDEȚUL BACĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT,
COMUNA POŞTA CÎLNĂU
NR. 479 A, CAMERA 7, C9,
JUDEȚUL BUZĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

(540)

U

M 2021 00233

14/01/2021
EUROAVIPO SA, ÎN FALIMENT,
IN BANKRUPTCY, EN FALLITE,
COMUNA POŞTA CÎLNĂU,
JUDEȚUL BUZĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT, IN BANKRUPTCY,
EN FALLITE,
COMUNA POŞTA CÎLNĂU
NR. 479 A, CAMERA 7, C9,
JUDEȚUL BUZĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA

UNIREA

(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
spirtoase, digestive (lichioruri şi spirtoase).
───────

(531)

Clasificare Viena:
02.01.23; 24.01.05; 24.09.22; 19.07.25;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: maro, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
spirtoase, digestive (lichioruri şi spirtoase).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00235

(210)
(151)
(732)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

14/01/2021
STALL ARDALEX SRL,
STR. FABRICII, NR. 10,
JUDETUL SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

M 2021 00239

14/01/2021
VIDAR GUARD SRL,
STR. DRUMUL TABEREI 109,
BL. A7, SC. D, ET. 1, AP. 51,
BUCUREŞTI,061377,
ROMANIA

(540)

PETRO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Măști faciale de protecție pentru uz medical,
măști faciale de protecție pentru uz stomatologic,
măști faciale terapeutice de uz medical, măști
faciale bioterapeutice de uz medical, măști de
protecție respiratorie de uz medical, măști nazale
(de protecție) pentru uz medical, măști de
protecție respiratorie de uz chirurgical, măști de
protecție respiratorie pentru respirație artificială,
măști de protecție respiratorie confecționate
din materiale nețesute de uz medical, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, măști
nazale (de protecție) pentru uz veterinar, măști
de protecție pentru gură de uz veterinar,
măști de protecție pentru gură de uz medical,
măști de protecție respiratorie confecționate din
materiale nețesute pentru uz chirurgical, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, măști de față transparente
pentru personalul medical, măști medicale,
măști medicale pentru protecție antibacteriană,
măști chirurgicale pentru protecție împotriva
substanțelor toxice, măști medicale pentru
protecție împotriva substanțelor toxice, măști
sanitare de uz medical, măşti sanitare de uz
medical.

VIDAR GUARD
(531)

Clasificare Viena:
26.03.03; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00240

14/01/2021
NEXT LABEL SRL, STRADA BIELZ
ALBERT EDUARD, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, 550031, SIBIU, ROMANIA

NEXTINK

───────
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 00243

14/01/2021
BARBER GROOMING CARE
S.R.L.,
DRUMUL PĂDUREANEAGRA
NR. 19-85, BL. CORP21 A12,
ET. 4, AP. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014044, ROMANIA
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Loţiuni după ras, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru
barbă, măşti de înfrumuseţare de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru băi,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice, preparate
de duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), loţiuni de păr,
ceară pentru mustaţă, ceara de barbă, ceară
de păr, uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
de barbă, uleiuri pentru toaletă, şampoane,
pietre pentru ras (astringenţi), săpun pentru
ras, cremă de ras, preparate pentru ras, săpun
nemedicinal, preparate de toaletă nemedicinale,
pomezi pentru scopuri cosmetice.
8. Maşini de tuns barba, lame de ras, aparate de
ras, electrice sau neelectrice, curele de ascuţit
briciul, casete pentru briciuri/lame de ras, foarfeci
(ustensile de mână), truse de bărbierit (ustensile
de mână), lame de foarfecă, foarfeci mecanice
(ustensile de mână), foarfeci de tuns (ustensile
de mână), briciuri.
21. Piepteni, pieptăni cu dinţi rari pentru păr,
perii, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
perii pentru sprâncene, perii pentru gene, perii
pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit / suporturi pentru periile de bărbierit,
perii de toaletă, ustensile pentru toaletă.
25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), îmbrăcăminte, pelerine
pentru coafor/frizerie, bentiţe (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), eşarfe pentru cap,
jachete cu glugă (parka), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), flanele / pulovere /
hanorace (pulovere), apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pălării, articole de acoperit capul
pentru purtare, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, cămăşi, tricouri cu mânecă
scurtă.
───────

SMO KED DOG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00245

14/01/2021
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITANASAUD, PIATA PETRU RARES,
NR.1-2, JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420080, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00247

14/01/2021
NEBY FITNESS SRL, STR. JULES
MICHELET NR.15-17, ET 1, AP 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010462,
ROMANIA

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, BUCURESTI, SECTOR 5,
050726, ROMANIA

(540)

MyMove
(511)

JUDETUL BISTRIŢANĂSĂUD Poarta Transilvaniei
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.10; 27.05.13; 26.11.06;
29.01.15
(591) Culori revendicate: rosu, verde, galben,
albastru deschis, albastru închis
(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.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la conţinut, site-uri şi portaluri de
internet, servicii de telecomunicaţii prestate pe
platforme şi portaluri pe internet şi pe alte
suporturi media, difuzare de material audio şi
video pe internet, difuzare de programe prin
internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare ̂ın domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio şi TV, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video şi audiovizual printr-o reţea
globală de calculatoare, transmisii audio, videoi
şi multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment și
sport, servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00248

(210)
(151)
(732)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA,
STR FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD.CONSTANŢA, CONSTANTA,
905503,CONSTANȚA, ROMANIA

(740)

14/01/2021
BRIVAS FISH SRL,
LOT OLIMPUS 1, BIROUL 4,
JUD. CONSTANŢA, OLIMP,
905503, CONSTANȚA,ROMANIA

M 2021 00249

14/01/2021
BRIVAS FISH SRL,
LOT OLIMPUS 1, BIROUL 4,
JUD. CONSTANŢA, OLIMP,
905503, CONSTANȚA,ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
905503,CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(540)

BRIVAS FISH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul tertilor în
magazine specializate a peştelui,produselor
din peşte(exceptând transportul lor), regrupare
în avantajul terţilor în magazine specializate
sau pe internet a sculelor şi undiţelor pentru
pescuit, precum şi alte accesorii folosite la
pescuit (exceptând transportul lor), servicii de
administrare a afacerilor.

Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09; 06.03.03; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentatie publica in restaurante
sau beach baruri, servicii de cazare.

───────

───────

POPASUL PESCARILOR
(531)
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00250

15/01/2021
IT GENETICS SRL, STR.
ILEANA COSANZEANA NR. 5,
BL. S36, SC. 2, AP. 48, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051785, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00253

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

15/01/2021
TODAY ADVERTISING SRL,
CALEA VITAN NR. 108, BL.
V35, SC. 1, AP. 33, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

metter
(531)

Clasificare Viena:
27.05.05; 29.01.11
(591) Culori revendicate: gri închis (HEX
#231f20)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Scanere electronice, imprimante termice,
cititoare de coduri de bare, mașini de numărat și
sortat bani, cântare electronice.
16. Hartie si carton.
───────

TODAY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(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,
regruparea în avantajul terților a diverselor
produse 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, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
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publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții 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, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, pregătire de
anunțuri publicitare personalizate, în folosul
terților, producție de materiale publicitare,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite.
39. Logistică de transport, transport, transport și
livrare de bunuri
41. Organizare de petreceri, organizare de
conferințe, organizare de gale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
activități recreative, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, formarea
echipelor (educație).
42. Design grafic, design industrial, consultanță
în materie de design, design de site-uri web,
consultanță în materie de design web.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00254

15/01/2021
ASOCIATIA PENTRU STUDIUL
PATOLOGIEI UMARULUI,
STR. CONSTRUCTORILOR NR. 5,
SAT DUMBRAVITA, JUD. TIMIŞ,
COMUNA DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

SRCUC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri
medicale.
44. Servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00255

15/01/2021
VALENTINA - EMANUELA
VESLER, ŞOS. BANATULUI
NR. 261A, JUD. ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

───────

VANDOOR VILLAGE IN A BOX
(531)

(511)

193

Clasificare Viena:
05.09.23; 08.01.01; 08.05.03; 19.07.25;
19.03.25; 26.04.01; 26.04.07; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de intermediere comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00257

15/01/2021
IOAN BELCOTĂ, SAT 23 AUGUST
NR.73, JUD. CARAS SEVERIN,
COMUNA ZĂVOI, 327436, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

bp belcotă production
STORY IN FRAME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.03.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, auriu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate, publicitate radiofonică, publicitate
prin bannere, publicitate și marketing,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate în reviste,
publicitate și reclamă, publicitate pe taxi,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate cu răspuns
direct, servicii de publicitate digitală, servicii
promoționale de publicitate, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate în presă,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, difuzarea de date privind
publicitatea, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate și de
promovare, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, servicii de publicitate și marketing

online, producţie de publicitate televizata si
radiofonica, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, promovarea comercială,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, întocmire de prezentări audio și/sau
vizuale pentru afaceri, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare a vânzărilor pentru
terți, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare.
38. Transmitere de mesaje, servicii de mesaje
video, transmisie de mesaje și imagini, servicii
de transmitere de mesaje, transmisie de mesaje
prin calculator, colectare și transmitere de
mesaje, servicii de mesaje multimedia (MMS),
servicii online, și anume expediere de mesaje,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmisie de mesaje text asistată
de calculator, transmitere și retransmitere
electronică de sunete, imagini, documente,
mesaje și date, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
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spații de chat și forumuri pe internet, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
difuzare audio, difuzare video, difuzare prin
satelit, difuzare de date, difuzarea de muzică,
difuzare de programe radio, servicii de difuzare
date, difuzare prin satelit și cablu, difuzare de
programe prin radio, servicii de difuzare prin
cablu, difuzare de programe prin satelit, servicii
de difuzare prin satelit, transmisie și difuzare
de date, difuzare de programe prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio și televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de informații prin intermediul
televiziunii, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de difuzare pe pagini web,
servicii de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe radio și de televiziune, servicii
de difuzare video, audio și TV, difuzare de
programe video și audio prin internet, servicii de
difuzare video pe arii restrânse (narrowcasting),
închiriere de echipamente de difuzare pentru
transmisii exterioare, difuzare de material audio
și video pe internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
difuzare de programe prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv
prin rețele de cablu, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice de
comunicare, furnizarea accesului la internet
și la alte rețele de comunicare transmisii
audio prin satelit, servicii de comunicații
audio, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmitere de mesaje prin mijloace
audiovizuale, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de conținut audio și
video prin satelit, servicii de transmitere digitală
de date audio și video, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisii
video, servicii de comunicații video, servicii de
transmisie video, transmisie video la cerere,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,

transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, videoconferință,
transmisie de filme video, furnizare de linkuri
către fișiere video, servicii de transmisie video
la cerere, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare.
41. Editare video, proiecție de filme video,
servicii de videotecă, producție de înregistrări
video, servicii de înregistrare video, servicii
de producție video, editare de înregistrări
video, producție de materiale video formative,
înregistrări pe benzi video (filmare), producție
de videodiscuri pentru terți, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, închiriere de înregistrări sonore și
video, producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, operarea de
echipamente video și audio pentru producția de
programe radiofonice și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, servicii de editare în procesul de postproducție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și de
informații audio și/sau video, fotografie, instruire
în fotografie, microfilmare, servicii de editare
video pentru evenimente, montajul benzilor
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de filme video, producție de materiale
video, producție de casete video, producție de
video-uri muzicale, producție de filme video
preînregistrate, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de închiriere de
materiale video, furnizare de studiouri audio sau
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video, producție de divertisment sub formă de
casete video, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, producție de filme
și de filme pe casete video, servicii de animație
și efecte speciale pentru filme și video, producție
de filme pe bandă video și pe DVD-uri, editare
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audiovizuale, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video.

servicii de colectare de fonduri financiare de
binefacere pentru copiii defavorizați.
41. Servicii de reporteri de ştiri, publicare
și editare de cărți, producție de emisiuni
de televiziune, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, servicii jurnalistice,
servicii de producție de programe de
televiziune, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, organizare de
conferințe educaționale, organizare de expoziții
educaționale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00258

15/01/2021
DIETLINDE DINESZ, STR.
CORNEL GROFȘOREANU BL 14,
SC. B, ET. 4, AP. 12, JUD. TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, ROMANIA

M 2021 00260

15/01/2021
DETOX NUTRI FIT SRL, STR.
BRAILITA NR. 20, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

LUPSA SI ASOCIATII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

(540)

IZOLAŢI ÎN ROMÂNIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Căutare de sponsorizare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
producție de clipuri publicitare, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților prin
evenimente promoționale, publicitate televizată,
regruparea în interesul terților a articolelor
lucrate manual (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare, servicii de
vânzare în legătură cu produse tradiționale
produse manual.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri financiare și sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, servicii de fonduri financiare
de binefacere, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri financiare de binefacere,

ONCO DETOX AJUTORUL
PENTRU A ÎNVINGE!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
de uz medical.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00261

15/01/2021
NO SUGAR SHOP SRL,
STR. C-TIN RADULESCU MOTRU
NR. 22, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 52, BL. 1, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00262

(740)

LUPSA SI ASOCIATII,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU1.02, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

15/01/2021
DETOX NUTRI FIT SRL, STR.
BRAILITA NR. 20, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(540)

KetoMix
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Amestecuri de făină, amestecuri de
patiserie, amestecuri de aluat, amestecuri
pentru brioșe, amestecuri pentru prajituri,
amestecuri instante pentru clătite, ciocolată,
pudră de ciocolată, amestecuri de ciocolată
caldă, preparate pentru torturi, torturi, înghețată,
înlocuitor de înghețată, amestecuri de înghețată,
biscuiți, amestecuri de pizza, amestecuri
instante pentru clătite.
───────

OSTEO DETOX PENTRU
SĂNĂTATEA OASELOR
(531)

Clasificare Viena:
02.09.19; 27.05.08; 05.03.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
de uz medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00263

15/01/2021
UNICARM SRL, STRADA
PRINCIPALĂ NR 314, JUDEȚUL
SATU MARE, VETIȘ, 447355,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

DATINA
(531)

M 2021 00264

15/01/2021
UNICARM SRL, STRADA
PRINCIPALĂ NR 314, JUDEȚUL
SATU MARE, VETIȘ, 447355,
SATU MARE, ROMANIA

Datina REȚETE MOȘTENITE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.02
(591) Culori revendicate: Negru (Pantone
Black 6C), auriu (Pantone 7407C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi
35. Servicii de marketing, de promovare și
publicitate a produselor din clasa 30, servicii de
comerț, strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a produselor din clasa 30 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.02
(591) Culori revendicate: Negru (Pantone
Black 6C), auriu ( Pantone 7407C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi.
35. Servicii de marketing, de promovare și
publicitate a produselor din clasa 30, servicii de
comerț, strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a produselor din clasa 30 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00265

15/01/2021
NORAND SRL, SAT. LIVEZENI
COMUNA LIVEZENI NR. 256/C,
JUDEȚUL MUREȘ, MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

KREATIV
(531)

Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: fucsia, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți, hârtie pentru reviste, reviste ca
suplimente la ziare, hârtie de tipărire offset
pentru broșuri, supracoperte pentru cărți, cărți
școlare, cărți documentare, cărți ilustrate, cărți
religioase, cărți educative, cărți pentru copii, cărți
de bucate, cărți de rugăciuni, cărți de ficțiune,
cărți cu artă grafică, coperte (coperți) din hârtie
pentru cărți, coperte (coperți) de reviste, coperți
de carte.
35. Furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
redactare de texte publicitare, redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, producție de
materiale publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de agenție literară constând în negocierea
contractelor, regruparea în avantajul terților
de cărți, hârtie pentru reviste, reviste ca
suplimente la ziare, hârtie de tipărire offset
pentru broșuri, supracoperte pentru cărți, cărți
școlare, cărți documentare, cărți ilustrate, cărți

religioase, cărți educative, cărți pentru copii,
cărți de bucate, cărți de rugăciuni, cărți de
ficțiune, cărți cu artă grafică, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte (coperți) de
reviste, coperți de carte (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.
41. Publicare și editare de cărți, publicare de
reviste electronice, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, 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, închiriere de ziare și reviste,
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de interpretare și traducere, publicare de
documente, publicare de manuale, publicare
de povești, publicare de ziare, publicare de
jurnale, publicare de texte, publicare de broșuri,
publicare de reviste, publicare de cărți, publicare
de materiale didactice, publicare de materiale
educative, publicare de cărți audio, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare de manuale școlare,
pregătirea de texte pentru publicare, altele
decât cele publicitare, publicare de produse
de imprimerie, servicii de publicare de reviste,
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare de materiale tipărite, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
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de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, producție
și închiriere de materiale educaționale și de
pregătire, editare de cărți și recenzii, servicii
de informare cu privire la cărți, închiriere de
cărți, servicii de agenție literară, corectare de
manuscrise.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00267

15/01/2021
THE E-LEARNING COMPANY SA,
NICOLAE IORGA NR. 3, ETAJ 5,
AP. 14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 00266

15/01/2021
THE E-LEARNING COMPANY SA,
STR. NICOALE IORGA NR. 3,
ETAJ 5, AP. 14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 700000, ROMANIA

iKnow Learning
Management System
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT.

Docentix
(531)

Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment
sportive.
42. Servicii IT.

───────

și

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00269

(740)

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

(210)
(151)
(732)

15/01/2021
GLOBAL ADYANE S.R.L.,
STR. POSTAVULUI, NR. 1,
BL. S3-4, ET. 1, AP. 3,
JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

M 2021 00270

15/01/2021
IULIA-GABRIELA IORDAN,
STR. NUCSOARA NR. 9, BL. 40,
SC. 2, ET. 1, AP. 20, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALUNIȘ CENTRU DE ARTĂ
PAAfit
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.03.13
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Articole de gimnastică și sport, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, mingi pentru sport,
trambuline pentru sport, cercuri pentru sport,
echipamente pentru sport, discuri pentru sport,
aparate pentru antrenament sportiv, benzi
pentru exerciții, benzi rulante pentru exerciții
fizice, corzi de sărit, greutăți pentru picioare
pentru exerciții, gantere (pentru ridicare de
greutăți), haltere (pentru ridicarea greutăților),
greutăți de încheietură pentru exerciții, aparate
care încorporează greutăți destinate exercițiilor
fizice, greutăți cu mânere pentru antrenament,
aparate cu pedale pentru aerobic, aparate de
gimnastică, benzi elastice pentru yoga, greutăți
de gleznă și încheietură pentru exerciții, curele
pentru exerciţii pentru abdomen, extensoare,
extensoare pentru piept.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.16
(591) Culori revendicate: auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Dulcețuri, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume.
30. Plăcintă.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comert cu
amanuntul de opere de arta furnizate de galerii
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de arta, servicii de vânzare cu ridicata în legatura
cu materiale de arta, servicii de vânzare cu
ridicata în legatura cu lucrari de arta, servicii de
vânzare cu amanuntul în legatura cu materiale
de arta, servicii de vânzare cu amanuntul
în legatura cu lucrari de arta, organizare si
coordonare de expoziii de arta în scopuri
comerciale sau publicitare.
39. Servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
41. Expoziții de artă, servicii de galerii de
artă, închiriere de lucrări de artă, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, servicii educative
în arta picturii, servicii educative în arta
fotografică, cursuri în arta meșteșugărească,
prin corespondență (instruire), servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite
(furnizate) de galeriile de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un
link de telecomunicații, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, efectuarea
de excursii cu ghid, organizare de cursuri de
formare online cu privire la alimentație, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregatire pentru
tineri și adulți, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii în profesia
aleasă, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea de seminarii, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea şi
susţinerea de concerte, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), servicii recreative legate
de drumeții și camping.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00272

15/01/2021
PREMIER GLOBAL LAND
INVESTMENT SRL,
STR.VISARION NR. 9, CORP A,
ET. 4, AP. 7 (FĂRĂ MANSARDĂ),
SECTOR 1, BUCURESTI, 010421,
ROMANIA

PREMIER COLLEZIONE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00273

15/01/2021
PRO BST IT S.R.L.,
STR. REGELE FERDINAND
NR. 22-26, NIVELUL3,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400110, CLUJ, ROMANIA

MERO
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#080DE0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, software descărcabil, software
descărcabil pentru computere, software pentru
servicii de e-commerce și e-payment, software
pentru facilitarea tranzacțiilor, software pentru
facilitarea și gestionarea tranzacțiilor care
implică plăți prin mijloace electronice, software
pentru procesarea plăților prin mijloace
electronice, software pentru crearea și
gestionarea platformelor de rezervări online,
software pentru crearea și gestionarea
platformelor de rezervări online pentru furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și spa,
toate bunurile de mai sus în legătură cu crearea
și gestionarea platformelor de rezervări online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa și prestarea serviciilor de
e-commerce și e-payment pentru furnizorii de
servicii de înfrumusețare și sănătate și spa.
35. Servicii de marketing, servicii de marketing
pentru bunuri și servicii oferite de terți, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii administrative și conexe privind
realizarea de rezervări, servicii de memorare
și notificare privind rezervările, confirmare
rezervări efectuate în favoarea unor terți, servicii
de consultanță și asistență în afaceri, servicii
de administrare a afacerilor în legătură cu
realizarea și gestionarea rezervărilor efectuate la
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa, administrarea serviciilor oferite în baza
cardurilor de loialitate, organizarea, operarea
și administrarea programelor de loialitate,

recompensare și stimulare a consumatorilor,
servicii de consultanță, asistență și informare în
legătură cu serviciile de mai sus.
36. Emiterea de cupoane valorice sub forma
de vouchere cadou pentru programări online,
servicii de procesare a plății prin intermediul
voucherelor pentru programări online, emiterea
de cupoane valorice și cupoane de reducere
care pot fi utilizate pentru plata de bunuri
și servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, emiterea de cupoane valorice si cupoane
de reducere care pot fi utilizate în cadrul
programelor de fidelitate pentru consumatori,
emiterea și procesarea de cupoane valorice care
pot fi utilizate pentru achizitionarea de de bunuri
si servicii de infrumusetare si sanatate si spa.
42. Software ca serviciu (saas), design,
mentenanță, închiriere și updatare software,
construirea și gestionarea unei platforme
de internet pentru comerțul electronic,
furnizarea folosinței temporare de software
nedescarcabil pentru procesarea plăților
electronice, dezvoltare software, programare
si implementare, furnizare software în cadrul
unei rețele globale de computere, servicii de
consultanță și asistență în legătură cu toate
tipurile de servicii menționate anterior, toate
bunurile de mai sus în legătură cu crearea
și gestionarea platformelor de rezervări online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa și prestarea serviciilor de
e-commerce și e-payment pentru furnizorii de
servicii de înfrumusețare și sănătate și spa.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00275

16/01/2021
OPTIBAY SRL,
STR. OPANEZ NR. 2, BL. L1, SC. 1,
ET. PARTER, AP. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023775,ROMANIA

optiBAY ADD COLOR
TO YOUR LIFE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, coloranți,
lacuri.
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.
6. Mici articole de fierărie, metale comune și
aliajele lor.
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,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, software de calculator descărcabil,
dispozitive de calculat, dispozitive periferice de
calculator, măști pentru scafandri.
11. Aparate și instalații de iluminat.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, adezivi pentru
papetărie
18. Piele și imitații de piele, piei de
animale, genți de voiaj și de transport,
umbrele şi parasolare, bastoane, harnașament,
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
24. Lenjerie de casă, perdele din materiale
textile.
26. Flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr
fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, articole
de gimnastică.
40. Imprimare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00276

17/01/2021
MARIA RALUCA DUDAU,
COLOANA INFINITULUI,
NR. 3, BLG, AP 34, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062111, ROMANIA

Atingeri Alpha
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00277

(531)

18/01/2021
VOLIATI SRL, GROTA LACURILOR
36A, BUCURESTI, 03294,
ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din came, 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 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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

NANDO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00280

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00278

18/01/2021
CALIPSO S.R.L.,
STR. CRIŞAN NR. 3,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
077010, ILFOV, ROMANIA

18/01/2021
DUMITRESCU SIMONA
GEORGIANA PFA,
SAT BUNESTI, STRADA
IZLAZULUI 23, JUDEŢVALCEA,
BUNESTI, VALCEA,ROMANIA

(540)

O LASH
(531)

ZUPS

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cometice pentru laminarea genelor şi
sprâncenelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
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oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00283

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

18/01/2021
HITOCARS SRL, STRADA
GHEORGHE DOJA, NR. 49 A,
ETJ 2, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

M 2021 00284

18/01/2021
WAINCRIS SRL, STRADA
CRINILOR NR. 14, JUD. IAŞI,
PASCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STRADA ION CREANGA NR. 106,
BL. C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, IAŞI,
700321,IAȘI, ROMANIA

(540)

(540)

w waincris WELLNESS, NOW.
(531)

HITOCARS
(531)

Clasificare Viena:
18.01.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţii de import de maşini noi şi
second hand, servicii de comerţ de maşini noi şi
second hand.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Algicide, biocide, dezinfectanţi, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, săruri pentru
băi cu apă minerală.
6. Piscine (structuri) metalice, bazine metalice /
rezervoare metalice.
7. Pompe centrifuge, pompe pentru instalaţiile
de încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
accesorii pentru aspiratoare pentru diseminarea
parfumurilor şi dezinfectanţilor, aparate pentru
aerarea apei.
9. Rezistenţe, electrice, dozatoare / dozimetre,
indicatoare de nivel al apei, undametre.
11. Vane (încălzire), proiectoare de lumină,
schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
încălzitoare de apă, aparate de încălzire,
electrice, instalaţii de încălzire (apă) /
instalaţii pentru încălzirea apei, aparate pentru
hidromasaj, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, robinete pentru ţevile de
apă / robineţi pentru ţevile de apă, instalaţii
pentru saună, băi spa (căzi), aparate cu abur
pentru faţă (saune), instalaţii de generare a
aburului, sobe (aparate de încălzire) aparate
de clorinare pentru piscine, cabine pentru băi
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turceşti, portabile, aparate de filtrare a apei,
sterilizatoare de apă, instalaţii de purificare a
apei, aparate şi instalaţii pentru dedurizarea
apei, aparate de captare a apei.
19. Geotextile, nisip cuarţos, piscine (structuri),
nemetalice, ţevi de apă, nemetalice lemn,
semiprelucrat. acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, carton bitumat pentru
construcţii, balize nemetalice, neluminoase,
busturi din piatră, beton sau marmură, sifoane
de scurgere(supape), nemetalice sau din plastic,
ţevi de scurgere, nemetalice, figurine din piatră,
ciment sau marmură/statuete din piatră, ciment
sau marmură, grătare, nemetalice, marmură,
mozaic pentru construcţii, valve pentru ţevile de
apă, nemetalice sau din plastic, ţevi de apă,
nemetalice, duşumele din lemn.
28. Topogane (obiecte de divertisment), piscine
(articole de joacă), plăci de înot, centuri de înot,
veste de înot, saltele gonflabile pentru piscine,
saltea de joacă pentru bebeluşi, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), aripioare de înot,
jocuri, baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), 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,
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, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, servicii de agenţie de
import-export, facturare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,

negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click.
37. Întreţinerea
piscinelor,
dezinfectare,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
protecţie anticorozivă, nituire, repararea
pompelor, întreţinerea şi construcţia conductelor,
lucrari de instalaţie de apă şi canal, vopsire,
interioară şi exterioară, servicii de construcţie.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
de forumuri online, servicii de teleconferinţă,
servicii de telefonie, transmiterea e-mailurilor,
transmiterea felicitărilor online, transmiterea
fişierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă, servicii de poştă
vocală, transmisia fără fir (wireless)
39. Livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă poştală, depozitarea de bunuri,
depozitare / înmagazinare. distribuirea apei,
împachetarea bunurilor.
40. Tratarea apei.
42. Analiza apei, cercetare bacteriologică,
cercetare biologica, calibrare (măsurare),
programare computerizată, inginerie, proiectare
industriala de piscine, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, explorare
subacvatică.
44. Servicii de aromaterapie, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
servicii de saună, servicii de băi turceşti.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00286

18/01/2021
MARIA-LAURA IANCULESCU,
CALEA MOSILOR NR. 302,
BLOC 54, APT. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020901, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00288

20/01/2021
SC SOVECORD INT SA, STR
PITEŞTI NR 165, JUD OLT,
SLATINA, 230048, OLT, ROMANIA

Aquasov
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele pe bază de apă.
───────

Dr. Maria-Laura Ianculescu

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roz închis, roz
deschis ( HEX #FF3284)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale

(540)

M 2021 00289

18/02/2021
VALENTINA ALEXANDRA
GEORGESCU, STR. CONSTANTIN
BREZEANU NR. 3, BL. 205, SC. A,
AP. 2, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100371, PRAHOVA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00287

18/01/2021
MARIA-LAURA IANCULESCU,
CALEA MOSILOR NR. 302,
BLOC 54, APT. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020901, ROMANIA

SENOKOMPLEX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale
───────

Alexandra V
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spatiului publicitar, publicitate prin
poştă, servicii de închiriere a timpului publicitar
în mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, licitare, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspandirea
materialelor publicitare, servicii de aşezare în
pagina pentru scopuri publicitare, marketing,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
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exterioara, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, scriere de texte publicitare.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00291

18/01/2021
ZOOPIE CONCEPT SRL, STR.
DRUMUL FERMEI, NR. 105A,
CAM. 1, JUD. ILFOV, POPEŞTILEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 00292

18/01/2021
BIODENTIX PRO SRL, STR. DR.
LOUIS PASTEUR, NR. 38, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Biodentix Pro
(531)

zoopie
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Mașini de tuns pentru animale (unelte de
mână).
9. Creion optic (stylus) pentru calculatoare,
creion electronic (creioane optice), tastaturi fara
fir, tastaturi pentru tablete, sonerii electronice
fără fir pentru uși, zgărzi electronice de dresaj
pentru animale, ceasuri inteligente, mașini
automate de sortat și numărat bani, căști audio.
10. Pulsoximetre
(aparate
medicale),
tensiometre.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roz (HEX
#cc3399),gri (HEX #666666)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente stomatologice,
implanturi.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00293

20/01/2021
S.C. PHARMA PRO EXPRESS
S.R.L., SOS. BUCIUM NR. 73E,
ET. 2, CAM. 2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI,ROMANIA

FarmaciaPro Aproape de tine!

───────

(531)
(591)
(511)

209

Clasificare Viena:
24.13.17; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10
Culori revendicate: verde, albastru,
portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor (firmelor), lucrări de birou.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare
a mărfurilor, organizare de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

autostrăzi, servicii de construcții și reparații de
clădiri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, servicii de cercetare.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00294

22/01/2021
NORD CONFOREST SA, STR.
SOMESULUI RECE NR. 1177/H,
JUD. CLUJ, GILAU, 407310, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00295

(740)

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

18/01/2021
IOVANA EVENTS S.R.L., STR.
REPUBLICII NR. 2, JUD. MURES,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(540)

nordconforest
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.16; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
114C), verde închis (546C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale de
construcție din beton, asfalt pentru drumuri,
emulsii bituminoase, smoală, gudron, bitum și
asfalt.
37. Servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții civile, demolare de construcții
civile, servicii de construcții civile, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
instalare de schele pentru construcții civile,
executare de cofraje pentru construcții civile,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, servicii de construcție de

ARDÉALE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.14; 02.09.14
(591) Culori revendicate: maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru păr,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
hidratante (produse cosmetice), pudre compacte
(produse cosmetice), produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
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produse de curățare a pielii (produse cosmetice),
produse de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru spălarea feței, creme
pentru față (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, creme pentru
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de
lapte, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice de aplicare
pe buze, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de creme, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse cosmetice
pentru ameliorarea calității pielii, produse
exfoliante pentru față, demachiante pentru
ochi, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), serumuri de înfrumusețare,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice sub formă de mască facială, produse
cosmetice sub formă de toner, deodorante
și antiperspirante de uz cosmetic, balsamuri
pentru păr, creme de păr, măști pentru îngrijirea
părului, produse cosmetice pentru puncte negre,
apă micelară, pastă de dinți nemedicinală, ulei
pentru păr, creme pentru vergeturi, loțiuni pentru
reducerea celulitei, cremă cosmetica pentru
mâini, creme nemedicinale pentru picioare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00297

25/01/2021
BLUE PLANET SERVICES SRL,
STR. LEORDENI NR. 122,
JUD.ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

SWO SOLID WASTE
OPERATION
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00300

18/01/2021
W.J PRIM ACTIV SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR. 13A, BL. N20,
SCARA A, ET. 2, AP.8, CAMERA 2 ,
BUCURESTI, ROMANIA

WIND BLADE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Aparate de amuzament, automate și
acționate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, haltere,
clopoței 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/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
manete de comandă pentru jucării, aparate
și mașini de bowling, arcuri pentru tragere,
suporturi de lumânări pentru pomii de crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măști de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții)/aparate de
exerciții (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăți pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de crăciun, pomi de crăciun din material sintetic,
mese de biliard acționate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coșuri de prins
pește (capcane de pescuit), darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, păpuși, paturi pentru păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, biberoane pentru
păpuși, case de păpuși, camere de păpuși,
drone (jucării), gantere, cârlige pentru pește,
linii (fire) de pescuit, instrumente de pescuit,
plute de pescuit, discuri zburătoare (jucării),
aparate pentru jocurile de noroc, deltaplane,

manșe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
mincioguri pentru pescarii cu undița, bile de sticlă
pentru jocuri, măști (obiecte de divertisment),
păpuși matrioska, suspensoare de sport pentru
bărbați (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
excepția instalațiilor, lumânărilor și produselor de
cofetărie, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniție pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, capse cu percuție
(jucării), aparate pentru exerciții fizice, baloane
pentru joacă, case de jucărie pentru copii, mingi/
bile dejoacă, cărți de joc, jucării de pluș, jucării
de pluș cu păturică atașată, păpuși marionete,
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, undițe de pescuit, patine cu
rotile, rulouri pentru bicicletele staționare de
antrenament, roți de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, momeli cu miros pentru vânătoare sau
pescuit, scutere (jucării), schiuri, popice, popice
(jocuri), topogane (obiecte de divertisment),
praștii (articole sportive), automate (mașini 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, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș, tunuri
pentru mingile de tenis, plase de tenis, măști
de teatru, pistoale cu aer de jucărie, jucării din
aluat de modelare, figurine de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării carusel pentru
pătuțuri, machete de jucărie, pistoale de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, roboți de jucărie,
mașini de jucărie, jucării pentru animalele de
companie, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, mașini pentru
jocuri video, aripioare de înot.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00301

18/01/2021
STYLE STORY SRL,
STRADA TELEAJEN NR.
10, CORP 1, CAMERA 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WO & WO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.03; 24.09.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru fixarea părului fals, adezivi pentru
scopuri cosmetice, basma (nuanțator cosmetic),
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, măști de înfrumusețare, preparate de
albire (decoloranți) pentru scopuri cosmetice,
vopsea de corp pentru scopuri cosmetice,
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, coloranți pentru
toaletă, creme cosmetice, coloranți cosmetici,
truse cosmetice, creioane cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
slăbit, cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abțibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanți, alții decât cei utilizați
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinților, șampoane uscate de uz cosmetic,
preparate de curățare uscată, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam

pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), ceară pentru
pardoseală, produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
plasturi cu gel pentru ochi utilizați in scopuri
cosmetice, geraniol, țesătură din fibră de sticlă
(țesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni pentru păr, nuanțatoare
de păr/coloranți pentru păr, fixativ pentru păr,
preparate pentru îndreptarea părului, preparate
pentru ondularea părului/preparate de ondulare
pentru păr, heliotropină, henna (nuanțator
cosmetic), extracte din plante pentru scopuri
cosmetice, peroxid de hidrogen pentru scopuri
cosmetice, tămâie, lononă (parfumerie), ulei
de iasomie, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, vopsea de corp din latex lichid de
uz cosmetic, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
machiaj, pudră pentru machiaj, preparate pentru
machiaj, preparate pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, apă micelară, esență de
mentă (ulei esențial), abțibilduri pentru unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, sclipici de
unghii, lac de unghii/vopsea de unghii, soluții
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii /
soluții pentru îndepărtarea vopselei de pe
unghii, soluții de neutralizare pentru ondularea
permanentă, șampoane, cremă pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară pentru pantofi, apă
de toaletă, preparate de toaletă, pastă de
dinți nemedicinală, lichide pentru curățarea
parbrizului.
14. Aliaje din metale prețioase, amulete
(bijuterii), ancore (ceasornicărie), ceasuri
atomice, insigne din metale prețioase,
casete ale arcului (ceasornicărie), mărgele
pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din metale
prețioase, brățări (bijuterii), brățări realizate
din textile brodate (bijuterii), broșe (bijuterii),
lanțuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri și
ceasornice, electrice, bijuterii cloisonne, butoni
de cămașă, cercei, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, cutii de bijuterii, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, furnituri de
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, bijuterii din
chihlimbar, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă)/
lanțuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), olivine
(pietre prețioase)/peridote, ace ornamentale,
perle (bijuterii), perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), pendule (ceasornicărie), ace
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(bijuterii), metale prețioase, în formă brută
sau semi prelucrate, pietre prețioase, cutii de
prezentare pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, inele retractabile pentru chei/
lanțuri retractabile pentru chei, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, pietre semiprețioase, bijuterii
pentru pantofi, fire de argint (bijuterii), inele
despicate pentru chei din metal prețios, fibre
din argint (fire de argint), agrafe de cravată,
ace de cravată, curele de ceas/curele pentru
ceasurile de mână/curelușe de ceas, lanțuri de
ceas, ceasuri, opere de artă din metal prețios,
ceasuri de mână.
18. Pungi (plicuri, săculeți) din piele, pentru
ambalat, genți pentru camping, rucsacuri pentru
alpiniști, genți pentru sporturi, genți, genți de
plajă, cadre pentru umbrele de ploaie sau de
soare, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
centuri din piele, mânere pentru sacoșele de
cumpărături, căpestre, rame pentru gențile de
mână, genți de mână, accesorii pentru hamuri,
hamuri pentru animale, chingi pentru hamuri,
cutii din piele pentru pălării, ranițe, imitație de
piele, etichete din piele, lese din piele, curele din
piele/chingi din piele, piele, în formă brută sau
semiprelucrată, carton imitație de piele,
geamantane motorizate, tocuri
pentru
instrumentele
muzicale,
plase
pentru
cumpărături, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), rucsacuri/genți de
spate, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor, curele pentru patine, mânere
de geamantan, geamantane, geamantane cu
roți, tefilin (filacteriij, genți de scule, goale, genți
de voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri
de piele pentru mobilă /garnituri din piele
pentru mobilă, cufere (bagaje), huse de umbrele,
mânere de umbrele, arcuri pentru umbrele de
ploaie sau de soare, inele pentru umbrele, bețe
de umbrele, umbrele, valize, genți de cosmetice,
nedotate, sacoșe de cumpărături cu roti.
26. Ghirlande artificiale pentru Crăciun,
ghirlande artificiale cu lumini pentru Crăciun,
coroane artificiale
pentru
Crăciun,
flori
artificiale, plante artificiale, altele decât pomii
de răciun, mărgele, altele decât pentru
confecționarea bijuteriilor,
cleme
pentru
curele, ace pentru mașina de cusut, pene de
păsări (accesorii de îmbrăcăminte), închizători
pentru bluze/închizători pentru fixarea rochiei

pe corp, bobine pentru ața de brodat sau lână
(nu componente de mașini), funde pentru păr,
cutii de ace, brasarde/ banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte), benzi pentru
ridicarea
sânilor,
broșe
(accesorii de
îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanțuri pentru brelocuri, suporturi pentru gulere,
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, fanoane pentru corsete/
oase de balenă pentru corsete, croșete/ace de
croșetat, forme pentru cârpit, ace de stopat,
articole decorative pentru păr, panglici elastice,
broderie/articole ornamentale (broderie), ace
de brodat, ace entomologice, benzi elastice
pentru susținerea mânecilor, ocheți pentru
îmbrăcăminte, bărbi false, păr fals, tivuri false,
închizători pentru îmbrăcăminte, închizători
pentru portjartiere/închizători pentru bretele,
festoane (broderie), volănașe (dantelărie),
volănașe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare în
croitorie), cu excepția ațelor, funde de mercerie,
panglici de mercerie, elastice de păr, agrafe de
păr/clame de păr, căști pentru vopsirea părului,
ondulatoare de păr, electrice și neelectrice,
altele decât ustensilele manuale, hârtie pentru
ondularea părului, ace pentru ondularea părului,
extensii de păr, agrafe de păr/ace de păr, plase
pentru păr, ace de păr, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, petice termoadezive pentru
decorarea articolelor textile (mercerie), benzi
de prindere cu scai și puf, copci (mercerie),
copci pentru corsete, păr uman, andrele, dantelă
pentru borduri, benzi dublu adezive pentru
lenjerie, paiete strălucitoare, truse de ace,
perne pentru ace, dispozitive de introdus ața
în ac, ace pentru mașinile de pieptănat lâna,
ace pentru croitorie, pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, șuvițe împletite/meșe de
păr, panglici pentru premii, panglici și funde,
nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
panglici pentru păr, rozete (mercerie), ace pentru
pielărie (șelărie), cutii de cusut, seturi de cusut,
ace de cusut, degetare pentru cusut, catarame
pentru pantofi, șireturi pentru pantofi, ornamente
pentru pantofi, volane pentru fuste, capse, paiete
pentru îmbrăcăminte, moțuri (pompoane), calote
din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte, peruci,
închizători cu fermoar/fermoare, fermoare pentru
genți/închizători cu fermoar pentru genți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

M 2021 00302

18/01/2021
SC CRAMA MUȘAT SRL, STR.
ALEEA PETRĂCHEȘTI NR. 24,
BL. 1, ET. 3, AP. 302, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062298, ROMANIA

───────

M CRAMA MUȘAT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
35. Servicii de comerț cu amănuntul/ridicata al
vinurilor în magazine specializate.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00306

18/01/2021
S.C. NATURAL GOLD HAND
S.R.L., BD-UL 1MAI NR. 65 S-1,
JUDEȚUL ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00303

18/01/2021
LAURA PALOȘ, DRUMUL
AGATULUI NR 34, BUCUREȘTI,
013907, ROMANIA

HOTEL RANGE
(531)

CA LA TATA ACASA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze de
supă, extracte din carne, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, uleiuri
și grăsimi, carne, pește, păsări și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,

Clasificare Viena:
27.05.08; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

215

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00310

(210)
(151)
(732)

18/01/2021
CRISTIAN-ROBERT BURLACU,
SAT PLOIEȘTIORI NR. 572,
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA
BLEJOI, PRAHOVA, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIENR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(540)

M 2021 00311

02/02/2021
POSH BABY BRANDS SRL,
STR. MAMAIA, BULEVARD
213, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 900559,
CONSTANȚA, ROMANIA

POSH Posh Baby Brands
Showroom ALL IN THE
NAME OF OUR CHILDREN
(531)

Clasificare Viena:
18.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

FC United Ploieşti 1906
(531)

Clasificare Viena:
05.03.17; 07.05.25; 24.01.05; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate: verde, maro,
galben, portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive, servicii furnizate de cluburi
sportive, antrenament sportiv, pregătire sportivă,
organizarea turneelor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
servicii de pregătire sportivă, servicii de educare
sportivă, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizare de instalații sportive de
antrenament, informații cu privire la educația
sportivă, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00312

18/01/2021
ALEXANDRA-CRISTINA ROŞU,
STR. NĂVODARI NR. 32,
SECTOR1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SINGURENI MANOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,
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organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, pensiuni pentru cai, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, pensiuni pentru cai.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00313

18/01/2021
S.C. SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE S.R.L., SOS OLTENITEI
45, UNITATEA NR. 5, JUDEȚUL
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

Q QUANTUM REAL
ESTATE GROUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.13
(591) Culori revendicate: portocaliu, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, 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
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
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în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale
ale
unei
firme
industriale
sau comerciale, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, determinare a
costurilor ciclului de viață în scopuri comerciale,
dezvoltarea de sisteme de management
al spitalelor, experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, management de hoteluri
pentru terți, management în procesele de
afaceri, înregistrarea de comunicate scrise și
de date, întocmire de rapoarte economice,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale

pentru terți, managementul companiilor aeriene,
managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de contracte de publicitate,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, planificarea administrării
afacerilor, planificarea afacerilor, planificare
strategică în afaceri, planificare strategică de
afaceri, planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociați pentru fuziuni,
preluări, precum și înființări de întreprinderi,
planificare corporativă, planificare a întâlnirilor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de expertize
în domeniul eficienței comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
management pentru sportivi de performanță,
servicii de reprezentanță comercială, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de strategie în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii privind planificarea
afacerilor, servicii privind fuziuni de firme,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
supervizarea administrării afacerilor, supervizare
de afaceri, supravegherea afacerii (în numele
terților).
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii
imobiliare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, asigurări, colectarea de fonduri și
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sponsorizare, servicii de evaluare, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj de
proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar, furnizare
de cazare permanentă, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), gestiunea
terenurilor,
managementul
proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de locuințe (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de achiziții
de terenuri (în numele terților), servicii de
achiziții imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea

deținerii de proprietăți în numele terților, servicii
de tip garanții (escrow) pentru bunuri imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00314

(740)

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

18/01/2021
ROPHARMA S.A., STR. IULIU
MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Rophen
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00316

18/01/2021
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gastrozen
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00317

18/01/2021
GEORGE BALINT, BD. 1
DECEMBRIE NR. 8, BL. A7, SC. B,
AP. 8, JUDETUL CONSTANTA,
MANGALIA, 905500, CONSTANȚA,
ROMANIA
SC BALIAN GREENS SRL,
STR. MORII NR. 21, JUDETUL
CONSTANTA, TUZLA,CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00319

25/01/2021
QUALIS PHARMA SRL,
INTRAREA CRINULUI NR. 18A,
JUDETUL ILFOV, SNAGOV,
077165, ILFOV, ROMANIA

QUALIS PHARMA
Feel Your Future
(531)

Fermierul Dobrogean
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.13; 25.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Legume proaspete, plante proaspete,
busuioc proaspăt, rozmarin proaspăt, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, salvie
proaspătă, oregano proaspăt, salată verde
proaspătă, rucola proaspătă, cimbru proaspăt,
coriandru proaspăt.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16
(591) Culori revendicate: albastru
(R29G112B183), verde (R0G141B54),
roșu (R189G22B34)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind marketingul, consultanță
în
marketing,
consultanță
privind
promovarea comercială, consultanță pentru
managementul
marketingului,
consultanță
privind
managementul
marketingului,
consultanță
privind
eficiența
afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind selectarea managerilor,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță
profesională
în
marketing,
consultanță în marketing comercial, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță pentru management
corporativ, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de
vânzare, consultanță privind comerțul în
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barter, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de agenții de import și export,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
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 ceaiuri.
42. Consultanță științifică, consultanță în
domeniul farmacologiei.
44. Consultanță în nutriție, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță legată de nutriție.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00320

(740)

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106,
BL. C1, ET. 4, AP. 3, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI,ROMANIA

18/01/2021
LAPTARUL TAU SRL, STRADA
VOIEVODUL MENUMORUT 12A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Lăptarul tău Te trezești
cu laptele acasă
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23; 25.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, 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), 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,
administrare comercială privind licenţierea
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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, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, 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, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonaţii indisponibili, publicitate prin televiziune,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.
39. Aprovizionarea distribuitoarelor automate,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, împachetarea
bunurilor, servicii de îmbuteliere.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00322

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

19/01/2021
MENGJIAO HUANG, STR.
TUBEROZELOR NR. 6B, AP.5,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

JOJO Home BETTER
FOR THE BED
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.24
(591) Culori revendicate: gri închis, crem
deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Lenjerie de uz casnic, așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat, lenjerie de
masă, lenjerie pentru pătuțuri, învelitori de
pat, cearșafuri de pat, cearșafuri pentru
pilote, cearșafuri pentru plăpumi, cuverturi de
pat, cuverturi pentru canapea, pături pentru
pat, pături pentru picnic, pleduri, pleduri de
călătorie, plăpumi, pilote, perne, huse pentru
saltele, huse pentru pat, huse pentru perne,
huse pentru cuverturi, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru canapea, huse pentru scaune, huse
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textile detașabile pentru aparate electronice
(neadaptate și neajustate), huse ajustabile
pentru capace de wc, dosuri de perne, fețe de
perne, fețe decorative pentru perne, saci de
dormit, prosoape din materiale textile, prosoape
de bucătărie, prosoape de baie, prosoape de
plajă, prosoape de șters paharele, prosoape de
uscat vesela, produse textile pentru bucătărie
și masă, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu
din hârtie, protecţii pentru masă din material
textil, șervete de masă (cu excepția celor din
hârtie), șervete de masă din materiale textile,
șervete textile, fețe de masă, seturi de masă
din materiale textile, naproane pentru masă,
mileuri din material textil, mușama (fețe de
masă), mănuși de baie, suporturi pentru farfurii
din material textil, suporturi pentru pahare din
material textil, carpete textile agăţate pe pereţi/
tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din material
textil, perdele din material textil sau plastic,
perdele de duş din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, decorațiuni
de perete.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00323

19/01/2021
MADALINA CIORA, STR. LT.
SACHELARIE VISARION NR. 14,
BL. 117C, SC. B, ET. 8, AP.80,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

41. Organizare de congrese, conferințe, târguri,
evenimente, simpozioane în domeniul medical.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00324

19/01/2021
SC BEM RETAIL GROUP SRL,
SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND
ST95, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

MIXXUS SANITARY WARES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roșu, negru,
albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, fitinguri pentru baie, încălzitoare pentru pat,
bideuri, chiuvete, robinete/robineți (componente
ale instalațiilor sanitare), lavoare pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare)/
bazine pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare), încălzitoare de apă,
sterilizatoare de apă, aparate și mașini pentru
purificarea apei, aparate și instalații pentru
dedurizarea apei, instalații pentru alimentarea cu
apă, aparate și instalații sanitare.
───────

MedWayEvents
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.07.23
Culori revendicate: verde, mov, gri, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, pizza proaspătă.

M 2021 00325

19/01/2021
POP INDUSTRY SRL, STR.
CIREASOV NR. 12, JUDETUL OLT,
SLATINA, 230070, OLT, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

REPO agri
(540)
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2a338d), verde (HEX #387b3b,
#81c455, #61b946)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Utilaje agricole altele decât unelte de mână
acționate manual.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00326

20/01/2021
S.C. PHARMA PRO EXPRESS
S.R.L.,
SOS. BUCIUM NR. 73E, ET.2,
CAM. 2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

FarmaciaPro Aproape de tine!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

19/01/2021
SC. LUCA & LUIS S.R.L., STR.
MIHAI EMINESCU, BL. B, SC. E,
PARTER, JUDETUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

───────

Luca & Luis
(531)

M 2021 00328

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 08.07.04
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

M 2021 00329

19/01/2021
SC ELECTRIC CASA SRL,
BULEVARDUL ALEXANDRU
VLAHUTA NR.59, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500398, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00332

19/01/2021
ALEXANDRU TRAILESCU,
STRADA CICERO, NUMARUL 141,
JUDEŢ MEHEDINŢI, DROBETA
TURNU SEVERIN, 220084,
MEHEDINȚI, ROMANIA

Lightmag by Smart Lighting
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.01
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#14648e), verde (HEX #47a4a1), roz
(HEX #cb63a5)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00331

19/01/2021
S.C. DENTALMED - CLINICA
STOMATOLOGICA S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

hygge pizza
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza congelată, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), condimente pentru pizza, amestecuri
de pizza, crusta de pizza, blaturi de pizza,
blat de pizza, pizza fără gluten, paste pentru
încorporare în pizza, amestec pentru aluat de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza.
43. Servicii oferite de pizzerii.

DentalMed Primăverii
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00333

19/01/2021
SC OCAR SERV SRL, AVIATOR
VASILE NICULESCU NR 19,
JUDEŢ BACAU, MARGINENI,
607315, BACĂU, ROMANIA

(540)

M 2021 00334

19/01/2021
CR COACHING DEVELOPMENT
SRL, STR ASTRELOR, NR 16A,
COMUNA CORBEANCA, JUDEŢ
ILFOV, SAT TAMAS, ILFOV,
ROMANIA

aro 244
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), kituri
(vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, machete de mașini (jucării),
machete de mașini cu radio comandă (jucării),
machete de mașini (jucării sau jocuri), machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole
de joacă), mașinuțe cu acționare electronică
(jucării), machete de mașini (jucării), machete
sub formă de jucării, modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi), modele de vehicule la scară
redusă cu telecomandă.

(531)

Clasificare Viena:
26.13.25
(591) Culori revendicate: auriu (HEX #fcf247)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săculeți parfumați pentru mască de ochi.
4. Lumânări și fitiluri de lumânări pentru iluminat.
16. Cărți.
21. Pahare fără picior (veselă pentru băut).
24. Etichete textile.
25. Îmbrăcăminte.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00335

19/01/2021
ASOCIATIA THE MENTORING
PROJECT, STR. THEODOR AMAN
NR. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00336

(740)

CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN, NR. 4A, AP. 44,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430211,MARAMUREȘ, ROMANIA

19/01/2021
BLAGA NICOLAS MĂDĂLIN PFA,
STR. LEMNARULUI NR.1097,
JUD. NEAMŢ, ROZNOV, 617390,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CLUB ROMÂNIA STUDIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 17.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

MÂINI DIBACE
BUSUIOC ÎMPODOBIT

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 02.09.15; 09.01.10
(591) Culori revendicate: verde, portocaliu,
roşu închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00337

26/01/2021
ANDREI IULIAN TARA, STR.
SIBIULUI NR 1920, JUD. SIBIU,
RASINARI, 557200, SIBIU,
ROMANIA

openfabric
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dezvoltare aplicaţii software, aplicaţii
software, inteligenta artificiala, software de
autentificare, software de compilare, interfeţe
software pentru computer, sisteme de operare
software pentru computer, software de sisteme
de operare pentru calculator, programe de
calculator, programe de calculator, înregistrate,
software de programare pentru calculator,
programe de calculator (software descărcabil)
aplicaţii software pentru computer, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, instrumente
de dezvoltare de software pe calculator,
software de calculator descărcabil de pe
internet, software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software de
calculator în scopuri comerciale, software de
calculator pentru criptare, platforme software de
calculator, platforme de programe informatice,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator (programe), programe de calculator,
software de calculator furnizat pe internet,
internetul lucrurilor (loT), software de calculator
pentru a permite furnizarea de informaţii prin
intermediul reţelelor de comunicaţii, software
de calculator pentru a permite furnizarea de
informaţii prin internet, software de criptografie,
software minare de date (data mining),
software pentru descărcare de aplicaţii, aplicaţii
software de calculator descărcabile, software de
calculator descărcabil pentru utilizare ca portofel
digital, software de calculator descărcabil
pentru utilizare ca portofel electronic, software
descărcabil, aplicaţii software descărcabile,
software de plată electronică, software de

criptare, software de interfaţă, software de
întreţinere, software de aplicaţii mobile, software
de platformă, software, software şi aplicaţii
pentru dispozitive mobile, aplicaţii software,
aplicaţii software pentru utilizare cu dispozitive
mobile, aplicaţii software pentru dispozitive
mobile, chei criptografice descărcabile pentru
primirea şi cheltuirea criptomonedelor, software
de utilitate, securitate şi criptografie, portofele
electronice descărcabile, programe de calculator
pentru accesarea şi utilizarea internetului,
programe de calculator pentru utilizarea
internetului şi a internetului din întreaga lume,
software de calculator descărcat de pe internet,
software descărcabil de pe internet, software
de calculator pentru a permite navigarea
pe reţele globale de calculatoare, programe
de calculator pentru accesarea, navigarea şi
căutarea bazelor de date online, software
de calculator pentru accesarea, navigarea şi
căutarea în baze de date online, software
pentru motoare de căutare, software pentru
motoare de căutare computerizate, software
pentru procesarea plăţilor electronice către si de
la terţi, carduri de credit.
35. Publicitate, publicitate şi marketing,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, servicii
de publicitate furnizate pe internet, publicitate
directă prin poştă, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, publicitate online, administrare
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
managementul şi administrarea afacerilor.

36. Servicii valutare virtuale, schimb valutar

virtual, servicii de transfer valutar virtual,
schimb financiar de monede virtuale, servicii
de portofel electronic (servicii de plăţi), servicii
de portofel electronic (servicii de plăţi), transfer
electronic de monede virtuale, procesare de
plăţi electronice, procesare electronică de plăţi,
prelucrare electronică a plăţilor prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, emitere de
bonuri valorice, furnizarea de cartele preplătite
şi jetoane de valoare, acordare de cârduri de
credit, emitere de cărţi de credit, servicii de cârd
de plată.
38. Furnizarea accesului multiplu la o reţea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
mai multor utilizatori la o reţea globală de
calculatoare, servicii de furnizare a accesului
la internet, furnizarea accesului la reţele de
calculatoare şi la internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la reţelele globale de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
globală de calculatoare şi la site-uri online
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care conţin informaţii despre diverse subiecte,
furnizarea accesului utilizatorilor la informaţii
pe internet, furnizarea accesului utilizatorilor la
portaluri pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet.
42. Furnizare de motoare de căutare în internet,
servicii de creare de motoare de căutare,
furnizare de motoare de căutare în internet,
minare de date (data mining), software ca
serviciu (SaaS), programare pentru calculatoare,
închirierea de programe informatice.
───────

preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, uleiuri și grăsimi, carne și produse din
carne.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

19/01/2021
PETROUZINEX SRL, STR. BLD.
G-RAL NICOLAE DASCALESCU,
NR. 259A-261, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610201, NEAMȚ,
ROMANIA

M 2021 00339

19/01/2021
HARRIS HOLDING, STRADA
PICTOR NICOLAE BRANA 3/7,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

PETROUZINEX
diferiţi prin calitate
(531)

FOOD FROM LIGHT
(531)

M 2021 00340

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 05.07.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe,
ciuperci,
legume,
nuci
și
leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, 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, mâncăruri

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.15.25
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu*, plăci de ancorare / plăci
de fundaţie, ancore*, oţel cornier, metal antifrecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote (cu excepţia instrumentelor
muzicale), dispozitive metalice de fixare a
curelelor, dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, beriliu (glucin) / glucin (beriliu),
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instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, aţă
metalică de legare pentru uz agricol, legături
metalice, fântâni pentru păsări (structuri) din
metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, capace metalice pentru sticle,
dopuri metalice pentru sticle, sticle (recipiente
metalice) pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente de
bronz pentru morminte, bronzuri (piese de artă),
catarame din metal comun (feronerie), materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, cripte metalice funerare,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături
de cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
cadmiu, cuşti metalice pentru animale sălbatice,
ferestre batante din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), coloane de tubaj
metalice pentru sondele petroliere, suporţi
metalici pentru butoaie, butoaie metalice, oţel
turnat, fontă de oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanţuri pentru vite, plafoane
metalice, celţiu (hafniu) celtium / hafniu (celţiu),
materiale metalo-ceramice, lanţuri metalice *,
contraşine metalice pentru căile ferate / şină
de ghidare pentru căile ferate, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,

crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, trambuline metalice
pentru sărituri, opritoare metalice pentru uşi,
curăţătoare de încălţăminte, sonerii de uşă
metalice, neelectrice, opritoare metalice pentru
uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru uşă,
bătătoare pentru uşile de la intrare, mânere
metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, tocuri de uşi din metal /
rame de uşi din metal, fitinguri metalice
pentru uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi
metalice, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, grătare metalice,
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / ţevi metalice, pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte metalice pentru
instalaţiile de ventilare şi aer condiţionat, coturi
metalice pentru ţevi, garduri metalice pentru
morminte, bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel,
garduri metalice, inele de etanşare metalice
pentru bastoane, inele de etanşare metalice
pentru mânerele ustensilelor, inele de etanşare
metalice, figurine din metal comun / statuete
din metal comun, umpluturi din metal, suporturi
pentru lemne (suporturi de fier pentru lemne pe
foc), mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
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pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, fier
balot/ oţel balot, sârmă de fier, minereuri de
fier, feronerie * / articole metalice*, de mică
dimensiune, grilaje din fier pentru ferestre, grilaje
din fier pentru uşi, jaluzele metalice, canistre
pentru combustibil din metal, duze metalice
cu jet, grinzi metalice, racorduri metalice
pentru ţevi, chei metalice, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, şipci
metalice, zăbrele metalice / gratii metalice,
sigilii de plumb, plumb, în formă brută sau
semiprelucrată, cutii poştale metalice, litere şi
cifre din metal comun, cu excepţia formelor
de tipar, limonit, căptuşeli metalice pentru
construcţii, buiandrugi metalici, paleţi metalici
pentru încărcare, gabarite de încărcare metalice
pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri de
blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră*, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,

pitoni metalici, platforme, prefabricate, dopuri
metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
pentru liniile electrice / piloni metalici pentru
liniile electrice, cârlige metalice pentru tigăi,
case prefabricate (ansambluri) din metal, cutii
metalice pentru conservare / cutii de conserve /
conserve, proptele metalice, scripeţi metalici, alţii
decât cei pentru maşini, metale piroforice, şine
metalice, schimbătoare de cale ferată / macazuri,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcţii, din metal,
plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice* / coliere de oprire metalice *,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice pentru
acoperişuri, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, plăci cu denumiri de firme, panouri,
fier siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
araci metalici pentru plante sau arbori, statui
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din metal comun, oţel, în formă brută sau
semiprelucrată, aliaje din oţel, bandă de oţel /
armătură de oţel, sârmă din oţel, stâlpi de oţel,
table din oţel, ţevi din oţel / tuburi din oţel,
construcţii din oţel, scaune cu trepte din metal,
uşi pliante din metal, grilaje de metal pentru
şemineu, opritoare metalice, benzi metalice
pentru manipularea înărcăturilor / curele
metalice pentru manipularea înărcăturilor /, guri
de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, cositor, foiţă de staniu, ambalaje din
tablă de cositor, tablă de cositor, fier titan /
ferotitan, titan, tombac, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru
scule din metal, goale, dozatoare de prosoape,
paleţi de transport din metal, capcane pentru
animale sălbatice*, tăvi metalice*, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele de
maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare de
menghină, lambriuri metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
plăci metalice de căptuşit pereţii, şaibe metalice,
valve metalice pentru ţevile de apă, ţevi
de apă metalice, anemoscoape sau giruete
din metal / anemoscoape metalice / giruete
metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de
vânt, tambure de înfăşurare metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, scripeţi din metal
pentru ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, cabine metalice
insonorizate, panouri acustice din metal,
ferestre metalice, sârmă din metal comun,

ţesătură metalică/ pânză metalică, dispozitive de
întindere a sârmei (legături de tensiune), sârmă
din aliaje metalice comune, cu excepţia firelor
fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări de artă din
metal comun, zinc, zirconiu.
11. Robineți, robinete, vane (robinete), robinete
de combinare (robinete), robinete automate,
pulverizatoare pentru robinete, robineți de
apă, robinete de apă, mânere de robinete,
robinete pentru lavoare, robinete pentru
conducte, robinete pentru țevi, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru
bideuri, aeratoare pentru robinete, robinete
de canalizare, robinete cu două rozete,
robinete (accesorii pentru instalații), ventile de
amestec (robinete), robinete pentru montarea
conductelor, robinete pentru instalații sanitare,
robinete acționate fără atingere, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robineți de
distribuție a apei, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), inele de etanșare
pentru robinete de apă, robinete cu funcție de
economisire a apei, robinete cu bilă pentru
rezervoarele de wc, robinete de amestecare
pentru conducte de apă, aparate de epurare a
apei de la robinet, filtre de apă pentru robinet
de uz casnic, acoperiri protectoare de robinete
de cadă pentru copii, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete de apă controlate electric,
robineți pentru conducte de apă, picurător pentru
robinete de apă, robinete de amestec pentru
chiuvete, robinete simple pentru chiuvete de
baie, dispozitive de evacuare a apei (robinete),
robinete de închidere pentru reglarea apei,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete,
robinete de golire (accesorii pentru instalații),
robinete pentru controlarea fluxului de apă,
robinete pentru reglarea fluxului de apă, robinete
de închidere pentru reglarea gazului, robinete
de închidere pentru reglarea gazelor, supape cu
flotor (robinete cu plutitor), supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, robinete
pentru reglarea fluxului de gaze, robineți pentru
baie, montați în perete, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, robineți pentru lavoare,
montați în perete, robineți pentru bideuri, montați
în perete, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), robinete de închidere
pentru reglarea debitului apei, supape de control
al apei pentru robinete, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete de baie, supape
(robinete), care constituie componente ale
instalațiilor sanitare, robinete de mixare pentru
reglarea manuală a temperaturii apei, aeratoare
cu funcție de economisire a apei pentru robinete,
pulverizatoare cu acționare manuală folosite la
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robinetele de baie, robinete de duș cu închidere
automată și cu comandă electronică, robinete
de apă sub formă de părți de instalații sanitare,
robinete de închidere folosite ca dispozitive de
siguranță pentru aparate de apă, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de apă, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de gaz, robinete
de apă sub formă de părți de instalații de
alimentare cu apă
17. Fitinguri nemetalice pentru țevi, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice (piese pentru țevi de apă
rigide), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00341

(740)

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

19/01/2021
UKA TEAM SRL,
B-DUL. 9 MAI, NR. 21, BL. B11,
AP. 41, JUD. NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ,ROMANIA

(540)

20. Sicrie și urne funerare, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât articole
de bijuterie, garnituri nemetalice pentru sicrie,
panouri de afişare pentru sicrie pentru afişarea
de fotografii şi informatii despre persoanele
decedate, plăci funerare din plastic.
31. Coroane de flori, plante şi flori naturale,
buchete şi aranjamente din flori naturale,
aranjamente din flori uscate decorative, buchete
şi aranjamente personalizate.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, 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 vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spaţiu fizic şi/ sau
on-line, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de 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, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerării, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.
───────

UKA POMPE FUNEBRE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 24.13.02; 29.01.14
Culori revendicate: auriu, maro, negru,
alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00343

(210)
(151)
(732)

M 2021 00344

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

19/01/2021
ELIS PAVAJE SRL, STR.
ZORILOR, NR. 1, JUD. ALBA,
PETREŞTI, ALBA, ROMANIA

(540)

19/01/2021
ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR
NR. 1. JUD. ALBA, PETREŞTI,
ALBA, ROMANIA

(540)

GALA
(511)

TANDEM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni prefabricate de construcții nemetalice,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriile acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni nemetalice prefabricate de construcții,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00345

19/01/2021
ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR
NR. 1, JUD. ALBA, PETREŞTI,
ALBA, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00346

19/01/2021
CRISTIAN-GRIGORE GEORGESC,
STRADA STRANDULUI NR. 4,
JUD- TIMIS, TIMISOARA, 300309,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VIVID COLOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni nemetalice prefabricate de construcții,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.
───────

BIM BOBAN INSTRUMENTAL
MELODY Școala de Muzică
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software pentru a învăța sa cânți la
instrumente muzicale, descărcabile, înregistrări
audio, descărcabile, înregistrări audio cu muzică,
descărcabile, înregistrări video, descărcabile,
înregistrări video cu muzică, descărcabile.
15. Instrumente muzicale.
16. Materiale tipărite, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), felicitări
muzicale, reviste de muzică, manuale de muzică,
caiete de muzică, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, partituri tipărite, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau
engros prin magazine online sau magazine
fizice de produse diverse și în special aplicații
software pentru a învăța să cânți la instrumente
muzicale, înregistrări audio, înregistrări audio
cu muzică, înregistrări video, înregistrări video
cu muzică, instrumente muzicale, materiale
tipărite, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), felicitări muzicale,
reviste de muzică, manuale de muzică, caiete
de muzică, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, partituri tipărite, cărți
tipărite în domeniul educației muzicale.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
culturale, servicii oferite de o şcoală de muzică,
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organizarea de cursuri (inclusiv cursuri on line)
pentru a învaţa să cânți la instrumente muzicale,
închirere de instrumente muzicale, servicii de
informații, consiliere şi consultanță referitoare la
serviciile menționate anterior.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00347

19/01/2021
ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR
NR. 1, JUD. ALBA, PETREŞTI,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

MALO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale nemetalice, dale
pentru locuri de joacă, nu din metal, piatră
de pavare, construcții prefabricate nemetalice,
secțiuni nemetalice prefabricate de construcții,
elemente prefabricate de construcţii, din beton,
beton, beton armat, mortar.
37. Pavare și pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, stratificarea betonului,
terasamente, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00348

(740)

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

19/01/2021
ALINA MANOLE, STRADA
FINLANDA NR. 17, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Luna Pătrată
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, produse de toaletă, apă de javel, apă
parfumată pentru lenjerie, bețișoare parfumate
pentru
împrospătarea aerului, odorizante de casă,
aromatizanţi de uz menajer, bețișoare
parfumate, lemn parfumat, extracte de flori,
parfumuri de cameră sub formă de spray,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum
de cameră, potpuriuri parfumate, pietre
parfumate din ceramică, perne umplute
cu substanțe parfumate, perne umplute cu
substanțe aromate, preparate degresante de
uz casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice organice, preparate pentru igiena
orală, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, trusă pentru cosmetice, apă florală,
aromatizanţi (uleiuri esențiale), preparate pentru
aromoterapie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, uleiuri parfumate, uleiuri naturale de
uz cosmetic, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide pentru
țigări electronice, apă de parfum, apă de toaletă,
măști cosmetice, săpunuri cosmetice, săpunuri,
șampoane, nu de uz medical, cremă de bază
cosmetică, cremă cosmetică pentru piele.
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
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artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, artă
murală din metale comune în 3D, decorațiuni
de perete din metale comune, decorațiuni din
metale comune pentru torturi, figuri din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, monumente
metalice, trofee din metale comune, suporturi din
metale comune pentru trofee, statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
agățătoare metalice de oglinzi, cabluri, fire și
lanțuri, din metal, butoni din metal pentru sertare,
decorațiuni adezive din metale comune pentru
perete, cutii metalice pentru scrisori, cutii poștale
metalice.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneţi, materiale înregistrate, CD-I-uri preînregistrate (compact discuri interactive), CDROM-uri fără conținut pentru înregistrare audio
sau video, CD-uri cu muzică, huse pentru CD-uri,
discuri compacte înregistrate, conținut media,
baze de date computerizate, benzi înregistrate,
date înregistrate pe suport magnetic, discuri
compacte preînregistrate, date înregistrate
electronic de pe internet, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
înregistrări magnetice, discuri vinil (IP-uri),
suporturi de date
magnetice pre-înregistrate, aplicații software
descărcabil, aparate pentru înregistrări audiovideo, benzi audio pre-înregistrate cu muzică,
benzi audio pre-înregistrate, non-muzicale,
benzi video preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice, cărți
audio descărcabile, casete video înregistrate,
casete preînregistrate, discuri înregistrate cu
conținut audio, discuri înregistrate cu conținut
video, clipuri video preînregistrate, DVD-uri
preînregistrate, fotografii digitale descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere
digitale (podcast), înregistrări video, înregistrări
audio, muzică digitală descărcabilă, partituri

electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice decărcabile, benzi muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, tonomate
muzicale, căști pentru muzică, înregistrări de
clipuri muzicale.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, accesorii de
iluminat, corpuri de iluminat, difuzoare (iluminat),
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, reflectoare utilizate în filmări,
reflectoare de scenă, reflectoare, proiectoare de
lumină, ornamente pentru iluminat (accesorii),
lustre.
14. 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,
instrumente pentru măsurarea timpului, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, accesorii pentru ceasuri, brățări
de ceas, ceasornice, ceasuri, brelocuri placate
cu metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semipreţioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semipreţioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, accesorii
pentru bijuterii, ștrasuri.
16. Adezivi, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
agende, cărți, almanahuri, caiete de muzică,
buletine informative, broșuri tipărite, calendare,
caricaturi, afișe, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, albume foto și
albume pentru colecționari, cărți de muzică,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale imprimate, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, postere din
hârtie, manuale, publicații imprimate, publicații
periodice, tipărituri, reviste (publicații periodice),
reproduceri grafice, reproduceri de artă grafică,
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reproduceri fotografice, reproduceri artistice
imprimate, periodice, materiale educative și
didactice, manuale de muzică, felicitări muzicale
tipărite.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
borsete, bagaje de mână, articole de voiaj,
genți, geamantane, geamantane cu rotile,
genți cu rotile, ghiozdane, gentuțe cosmetice,
portmonee, port-bebe, portchei, portofele,
poșete, rucsacuri, ranițe, sacoșe de umăr,
serviete, tocuri din piele, truse de voiaj, valize.
20. 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,
adăposturi și paturi pentru animale, benzi de
lemn, bambus, chihlimbar, fildeș, sidef, răchită,
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame, oglinzi
(mobilier), jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, ustensile
cosmetice și de toaletă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
aplicatoare cosmetice, articole pentru curățarea
dentară, bureți, dispozitive de demachiere, perii
cosmetice, piepteni electrici, piepteni, rafturi
pentru cosmetice, truse de toaletă, coșuri de flori,
boluri pentru flori, vaze.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, jucării muzicale
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucatarie si 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
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, audiovizuale, 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
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pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu 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 şi DVD-uri
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și

cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
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 intermediere comercială, organizare
de abonamente la pachete media, administrarea
vânzărilor, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment
și sport, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment şi sportive, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare online, altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
servicii de
publicare
de
software
de
divertisment multimedia,
servicii
de
consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia,
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servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de bibliotecă, servicii de
bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizarea spectacolelor, organizarea de
spectacole culturale, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole în direct, spectacole de
revistă oferite în săli de spectacole, regizare de
spectacole muzicale, organizare de festivaluri,
fotografie, producţie audio şi video şi fotografie,
instruire în fotografie, servicii ale unui fotograf,
editare defotografii, închiriere de echipamente
și facilități audiovizuale și fotografice, academii
(educaţie),servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de disc jockey, servicii de
discotecă, dublări, servicii de amuzament,
servicii de inginerie de sunet
pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă, divertisment
muzical, coruri de muzică gospel, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
organizare de
spectacole
vizuale
și
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, servicii de spectacole în
direct, spectacole muzicale,
reprezentații
muzicale în direct, organizare de festivaluri
legate de muzică, producții de teatru, producția

pieselor de teatru, management artistic de
teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare
de instalații de teatru, publicarea de scenarii
de teatru, regizare de piese de teatru, servicii
de rezervare la teatru, prezentare de
spectacole de teatru, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, servicii de rezervare
de bilete (de teatru), servicii de rezervare de
bilete pentru teatru, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, închiriere de aparate de iluminat
pentru teatru, închiriere de costume (teatru
sau baluri mascate), închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, educație
muzicală, editare muzicală, concerte muzicale
pentru radio, publicare de texte muzicale,
producție de înregistrări muzicale.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, 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 informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, restaurante
cu
autoservire,
servicii
oferite
de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
localuri tip snack-bar, servicii contractuale de
alimentație, servicii ale barurilor, restaurante
(servirea mesei), servicii de preparare a
alimentelor, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, serviciipentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de restaurant și bar,
servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi,furnizarea de spații pentru
evenimente și despații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
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găzduire temporară în locuințe, închiriere de
camere, organizare și furnizare de cazare
temporară, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, servicii
oferite de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, închiriere de
echipament de catering.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
servicii veterinare, perierea animalelor de
companie, curățarea animalelor de companie,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane de
frumusețe, servicii de artă corporală, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de coafor, servicii de cosmetică, servicii
de machiaj.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00349

19/01/2021
CLINICA ADORAL SRL, STR.
STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR. 20, TR. 3, PARTER, BL. T1B,
JUD.IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

───────

CLINICA adoral
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.12
(591) Culori revendicate: mov (Pantone 7442
C), turcoaz (Pantone 321 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
clinică medicală, servicii de analize medicală,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii de
stomatologie, servicii stomatologice, servicii de
ortodonţie, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
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chirurgie, servicii de montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00350

(740)

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

19/01/2021
TV SAT 2002 S.R.L., STR.
COSTIENI, BL. 8, ET. 10, AP. 42,
JUD. BUZAU, RÂMNICU SĂRAT,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

exploris
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, management de afaceri în
domeniul atracțiilor pentru vizitatori, servicii
de publicitate și de promovare, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de promovare,
promovare de produse și servicii pentru
terți, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri.
38. Servicii de telecomunicații, transmisie TV
prin internet, servicii de difuzare video,
audio și TV, comunicare de informații prin
televiziune, difuzare de televiziune prin satelit,
difuzare de programe de televiziune, transmitere
de programe de televiziune, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți
spațiali, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (IPTV),
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online, furnizarea accesului la conținut

multimedia online, comunicare prin bloguri
online.
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
vizitarea obiectivelor turistice, organizare de
circuite turistice, servicii de informații turistice,
organizare de plimbări turistice cu ghid.
41. Producție de programe TV, producție
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune,
montaj de programe de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii de
educație furnizate prin televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, publicarea de cataloage cu informații
turistice, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, servicii de
scriere pentru bloguri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00351

(740)

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

19/01/2021
ALINA MANOLE, STRADA
FINLANDA NR. 17, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
26.04.01; 26.11.03; 26.11.25
(591) Culori revendicate: galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse
pentru toaletă, produse de toaletă, apă
de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, odorizante de casă, aromatizanți de uz
menajer, bețișoare parfumate, lemn parfumat,
extracte de flori, parfumuri de camera sub
formă de spray, rezerve pentru dozatoare
electrice de parfum de cameră, potpuriuri
parfumate, pietre parfumate din ceramică, perne
umplute cu substanțe parfumate, perne umplute
cu substanțe aromate, preparate degresante
de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice organice, preparate pentru igiena
orală, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, trusă pentru cosmetice, apă florală,
aromatizanți (uleiuri esențiale), preparate pentru

aromoterapie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, uleiuri parfumate, uleiuri naturale de
uz cosmetic, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide pentru
țigări electronice, apă de parfum, apă de toaletă,
măști cosmetice, săpunuri cosmetice, săpunuri,
șampoane, nu de uz medical, cremă de bază
cosmetică, cremă cosmetică pentru piele.
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, artă
murală din metale comune în 3D, decorațiuni
de perete din metale comune, decorațiuni din
metale comune pentru torturi, figuri din metale
comune, figurine animale (obiecte decorative)
confecționate din metale comune, monumente
metalice, trofee din metale comune, suporturi din
metale comune pentru trofee, statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
agățătoare metalice de oglinzi, cabluri, fire și
lanțuri, din metal, butoni din metal pentru sertare,
decorațiuni adezive din metale comune pentru
perete, cutii metalice pentru scrisori, cutii poștale
metalice.
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, CD-I-uri preînregistrate (compact discuri interactive), CDROM-uri fără conținut pentru înregistrare
audio sau video, CD-uri cu muzică, huse
pentru cd-uri, discuri compacte înregistrate,
conținut media, baze de date computerizate,
benzi înregistrate, date înregistrate pe suport
magnetic, discuri compacte preînregistrate,
date înregistrate electronic de pe internet,
fișiere de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, înregistrări magnetice, discuri
vinil (IP-uri), suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, aplicații software descărcabil,
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aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio pre-înregistrate cu muzică, benzi
audio pre-înregistrate, non-muzicale, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice, cărți
audio descărcabile, casete video înregistrate,
casete preînregistrate, discuri înregistrate cu
conținut audio, discuri înregistrate cu conținut
video, clipuri video preînregistrate, DVD-uri
preinregistrate, fotografii digitale descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere
digitale (podcast), înregistrări video, înregistrări
audio, muzică digitală descărcabilă, partituri
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice decărcabile, benzi muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, tonomate
muzicale, căști pentru muzică, înregistrări de
clipuri muzicale.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, accesorii de
iluminat, corpuri de iluminat, difuzoare (iluminat),
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, reflectoare utilizate în filmări,
reflectoare de scenă, reflectoare, proiectoare de
lumină, ornamente pentru iluminat (accesorii),
lustre.
14. 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,
instrumente pentru măsurarea timpului, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, accesorii pentru ceasuri, brățări
de ceas, ceasornice, ceasuri, brelocuri placate
cu metale prețioase, cutii decorative fabricate
din metale prețioase, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, accesorii
pentru bijuterii, ștrasuri.
16. Adezivi, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete

arhitectonice, produse de imprimerie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
agende, cărți, almanahuri, caiete de muzică,
buletine informative, broșuri tipărite, calendare,
caricaturi, afișe, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, albume foto și
albume pentru colecționari, cărți de muzică,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale imprimate, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, postere din
hârtie, manuale, publicații imprimate, publicații
periodice, tipărituri, reviste (publicații periodice),
reproduceri grafice, reproduceri de artă grafică,
reproduceri fotografice, reproduceri artistice
imprimate, periodice, materiale educative și
didactice, manuale de muzică, felicitări muzicale
(tipărite).
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
borsete, bagaje de mână, articole de voiaj,
genți, geamantane, geamantane cu rotile,
genți cu rotile, ghiozdane, gentuțe cosmetice,
portmonee, port-bebe, portchei, portofele,
poșete, rucsacuri, ranițe, sacoșe de umăr,
serviete, tocuri din piele, truse de voiaj, valize.
20. 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, adăposturi și paturi pentru animale,
benzi de lemn, bambus, chihlimbar, fildeș, sidef,
răchită, paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
oglinzi (mobilier), jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, ustensile
cosmetice și de toaletă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
aplicatoare cosmetice, articole pentru curățarea
dentară, bureți, dispozitive de demachiere, perii
cosmetice, piepteni electrici, piepteni, rafturi
pentru cosmetice, truse de toaletă, coșuri de flori,
boluri pentru flori, vaze.

244

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de

încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri de masă și aparate de
jocuri de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, jucării muzicale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucatarie si recipiente, servicii de vanzare
cu amănuntul si cu ridicata in legatura cu
pahare, vase de băut și articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legatura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărți, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare

și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare 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 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
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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 și DVD-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
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 intermediere comercială, organizare
de abonamente la pachete media, administrarea
vânzărilor, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment
și sport, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,

publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare online, altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de bibliotecă, servicii de
bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizarea spectacolelor, organizarea de
spectacole culturale, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole în direct, spectacole
de revistă oferite în săli de spectacole,
regizare de spectacole muzicale, organizare de
festivaluri, fotografie, productie audio si video
si fotografie, instruire in fotografie, servicii ale
unui fotograf, editare de fotografii, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţa, divertisment
muzical, coruri de muzică gospel, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
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concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de festivaluri legate de muzica,
producții de teatru, producția pieselor de teatru,
management artistic de teatru, prezentare de
piese de teatru, producție de spectacole de
teatru, servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
furnizare de instalații de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, regizare de piese de teatru,
servicii de rezervare la teatru, prezentare de
spectacole de teatru, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, servicii de rezervare de
bilete (de teatru), servicii de rezervare de bilete
pentru teatru, agenții de rezervări pentru bilete
de teatru, închirirere de aparate de iluminat
pentru teatru, închiriere de costume (teatru
sau baluri mascate), închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, educație
muzicală, editare muzicală, concerte muzicale
pentru radio, publicare de texte muzicale,
producție de înregistrări muzicale.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, 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
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii

ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere, organizare și furnizare de cazare
temporară, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, servicii oferite
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering hotelier, închiriere de echipament de
catering.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire a
animalelor, asistență medicală pentru animale,
servicii veterinare, perierea animalelor de
companie, curățarea animalelor de companie,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane de
frumusețe, servicii de artă corporală, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de coafor, servicii de cosmetică, servicii
de machiaj.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00354

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STRADA C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

19/01/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE,
GREATER LONDON, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00355

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00356

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STRADA C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

19/01/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(540)

19/01/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE,
GREATER LONDON, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

HYPER+ WLD LMTD
EDTN VIVID JADE
(511)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STRADA C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HYPER+ WLD LMTD
EDTN MIDNIGHT INDIGO
(511)

ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumături, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00357

(210)
(151)
(732)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

19/01/2021
DOMAINE VINARTE SRL,
STR. DRAGOS VODA NR. 54,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 00358

19/01/2021
SHAKESPEARE AFTER SCHOOL
SRL, STRADELA MERILOR
NR. 13, JUDEȚUL IAȘI, VALEA
LUPULUI, 700539, IAȘI, ROMANIA

(540)

SHAKESPEARE
After School Iasi
(531)

VINARTE Alb de
Stârmina AVENUE
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Mehedinţi, plaiul vitivol Starmina.

Clasificare Viena:
03.01.02; 24.01.05; 02.01.22; 25.01.06;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00359

(210)
(151)
(732)

M 2021 00360

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAMIANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
STR.AVRAM IANCU NR. 48A,
SC. B, AP.10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

19/01/2021
DOMAINE VINARTE SRL,
DRAGOS VODA 54, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

19/01/2021
DOMAINE VINARTE SRL, STR.
DRAGOS VODA 54, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

VINARTE Negru de
Drăgășani AVENUE
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu DOC Drăgășani.

VINARTE Roza de
Sâmburești AVENUE
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu DOC Sâmburești.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00361

19/01/2021
SHARKENOMU SRL, STR. TUDOR
VIANU NR. 25-27, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

HYRA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, recrutare de personal, servicii de
recrutare, servicii de consultanță în recrutare,
plasare și recrutare de personal, publicitate
pentru recrutare de personal, consultanță privind
recrutarea de personal, servicii profesionale
de recrutare a personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de intermediere de
recrutare de personal, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă,
plasarea forței de muncă, consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii de
plasare temporară a forței de muncă, servicii de
plasare de forță de muncă temporară, servicii
de potrivire la un loc de muncă, organizare
și coordonare de târguri de locuri de muncă,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, consultanță în materie de ocupare a
forței de muncă și administrarea de personal,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere
publicitară, servicii de intermediere în achiziții,
intermediere de afaceri comerciale pentru

terți, intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, servicii de
intermediere privind închirierea de timp și spațiu
publicitar, servicii de externalizare sub formă de
intermediere de contracte de servicii pentru terți,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de consultanță în
afaceri, agenții de plasare de personal, asistență
în gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de personal, intermediere
între voluntarii calificați și organizațiile
nonprofit, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, consultanță privind selectarea de
personal, evaluarea cerințelor privind personalul,
consultanță privind plasarea personalului,
furnizare de personal administrativ, furnizare
de informații în materie de angajare, furnizare
de personal de vânzări remunerat pe bază
de comision, furnizare de personal temporar
pentru asistență administrativă, management
de personal din domeniul marketingului,
închiriere (leasing) de personal, recrutare de
personal permanent, publicitate în vederea
recrutării personalului, plasare de personal
permanent, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
redistribuire de personal, selecție de personal
(pentru terți), servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
personal, servicii de head hunting, servicii de
planificare de carieră, servicii de transfer al
angajaților, asistență în afaceri, administrare
de afaceri, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), date referitoare la afaceri, consultanță în
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materie de relocalizare a firmelor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
întocmire de rapoarte economice, planificare a
întâlnirilor de afaceri, organizare de întâlniri de
afaceri, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, recrutare și plasare a forței
de muncă, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, prelucrare de date,
sistematizare și management, compilare de
baze de date computerizate, compilare de date
pentru terți, compilare de date în baze de date
electronice, colectare de date, actualizare și
administrare de informații în registre, compilare
de date statistice, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, pregătirea
inventarierii, inventar, gestionare de fișiere
informatice, introducere de date și prelucrare de
date, elaborare de date statistice comerciale,
compilații statistice, servicii de management
de inventar, servicii de introducere de date
informatice, servicii de introducere de date,
servicii de informații statistice în afaceri, servicii
de gestionare a datelor, servicii de compilare
de date statistice, prelucrare electronică a
datelor, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, verificarea prelucrării datelor,
verificare de date computerizate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul., căutare de informații în fișiere
informatice, pentru terți.
42. Asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
web, consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (SAAS), asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare și pentru întocmirea de
rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, cloud computing (computerizare în
nori), servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,

facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de date,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, furnizare de facilități informatice pentru
stocarea electronică de date digitale, furnizare
de software nedescărcabil online, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, închirierea de
programe informatice, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, închiriere (leasing) de
software cu autentificare unică pentru aplicații,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SAAS), platformă
ca serviciu (PAAS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, închirierea și
întreținerea software-ului de computer, închirieri
de aplicații informatice, software ca serviciu
(saas), stocare de date, stocare de date folosind
tehnologia blockchain, servicii de stocare și
de backup al datelor electronice, servicii de
backup de date, stocarea electronică a datelor,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare de
software de calculator, testare, autentificare și
controlul calității, certificare (controlul calității),
consultanță în materie de control al calității,
controlul calității pentru terți, controlul calității,
control tehnic și inspecție, evaluarea calitatii,
testare, analiză și evaluare a serviciilor terților în
vederea certificării, teste de control al calității.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00362

(740)

CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR.CALEA DUMBRAVII NR. 139,
AP. 2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550399,SIBIU, ROMANIA

19/01/2021
SC ILCORA SRL, D.D. ROSCA
NR. 12, JUDEȚUL SIBIU, SALISTE,
557225, SIBIU, ROMANIA

(540)

ILCORA PRELATE SALISTE
(531)

Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie
nemetalice, ancore, oţel, cornier, metal antifrecare, uşi blindate, metalice / uşi armate,
metalice, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, grinzi metalice / traverse
metalice, dispozitive metalice de fixare a
curelelor dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, legături metalice, capace metalice
pentru, închizători metalice pentru cutii, cutii
din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, aliaje de
sudură, catarame din metal comun, materiale
de construcţii din metal, panouri de construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
construcţii din metal, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice / legături de cabluri
metalice, cabluri metalice, neelectrice, ferestre
batante din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice, plafoane metalice, lăzi metalice /
containere metalice, crom, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, închideri
metalice pentru containere, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în formă
brută sau semiprelucrată, parapete metalice de
protecţie pentru drumuri, tăblii metalice pentru
uşi, suporturi pentru lemne (suporturi de fier
pentru lemne pe foc), cadre metalice pentru

construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
porţi metalice, grătare metalice / grilaje metalice,
paleţi metalici pentru manipulare, feronerie /
articole metalice de mică dimensiune, jaluzele
metalice, scări metalice, jaluzele exterioare din
metal, containere pentru ambalare din metal,
stâlpi metalici de gard, paravane metalice,
platforme, prefabricate, din metal, stâlpi metalici,
rulouri pentru ferestre din oţel, plăci cu denumiri
de firme, din metal, panouri, neluminoase şi
nemecanice, din metal, pervaze metalice, stâlpi
de oţel, table din oţel, ţevi din oţel / tuburi din
oţel, construcţii din oţel, scaune cu trepte din
metal, trepte (scări) din metal, uşi pliante din
metal, uşi batante din metal, cabine telefonice
din metal, ţăruşi metalici pentru cort, dulapuri
pentru scule din metal, paleţi de transport din
metal, hale metalice pentru depozitare, suporturi
metalice pentru corturi, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare / benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, colţare metalice
pentru mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi.
12. Şei de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
clipsuri pentru capota vehiculelor /clipsuri pentru
capota vehiculelor, ambarcaţiuni, caroserii de
vehicule, bări de protecţie pentru automobile,
maşini de camping / case mobile, rulote,
maşini / autoturisme / automobile, cărucioare
de transport, carcase pentru anvelopele
pneumatice/
carcase
pentru
anvelopele
pneumatice, huse pentru volanul vehiculului,
protecţii pentru roţile de bicicletă, saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioare / saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, vehicule
militare de transport, huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de copii,
huse pentru şeile bicletelor, huse pentru şeile
motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
biciclete, huse de scaun pentru vehicule,
huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, camioane basculante,
bene basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de
cale ferată), bare de torsiune pentru vehicule,
autocamioane de tractare / autocamioane de
depanare pentru transport, tractoare, sisteme
de tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
remorci pentru transportarea bicicletelor, tapiţerii
pentru vehicule, bare de protecţie pentru
vehicule, scări pentru vehicule, huse pentru
vehicule, prelate pentru vehicule.
22. Copertine din materiale textile, c opertine din
materiale sintetice, legături, nemetalice, cabluri,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor /
hamuri, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, cabluri, nemetalice, prelate pentru
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camuflaj, cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobilă, saci pentru rufe murdare, jaluzele
exterioare din material textile, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale
de căptuşire, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton / umplere, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, saci pentru transportul şi
depozitarea materialelor în vrac, vele, pânze cu
rol de paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, chingi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
prelate, corturi, fibre textile, prelate pentru
vehicule, neformate.
24. Pânză pentru steaguri din material textile
sau plastic, huse (detaşabile) pentru mobilă /
huse detaşabile pentru mobilă, suporturi pentru
draperii din material textile, draperii din material
textil sau plastic, perdele pentru uşi, huse
din plastic pentru mobilă / huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, pânză cauciucată, alta decât cea pentru
papetărie, huse pentru saltele, perdele cu aspect
de plasă / transparente, muşama utilizată ca
faţă de masă, materiale plastice (înlocuitoare de
ţesături), perdele de duş din material textil sau
plastic, traverse de masă, nu din hârtie, protecţii
pentru masă din material textil, ţesături pentru
tapiţerie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri, 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, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, 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,
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, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicitate radio,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, servicii de vanzare
directe/ indirecte sau prin magazine specializate,
servicii comerciale de licentiere, francizare,
cesionare, servicii de intermediere comerciala,
negocieri comerciale si incheiere de tranzactii/
contracte, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar.
37. Etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea de
magazine şi gherete pentru târguri, servicii
de tâmplărie, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea echipamentelor de construcţii,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă
în
construcţii,
închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii),
construcţia de fabrici, instalarea uşilor şi
ferestrelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, vopsirea sau repararea semnelor/
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indicatoarelor, vopsire, interioară şi exterioară,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
nituire, servicii pentru acoperişuri, repararea
umbrelelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, spălarea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
construcţia şi repararea depozitelor, spălare,
curăţarea geamurilor, ridicare de constructii
structurale din otel, tamplarie (reparatii),
lacatuserie (reparatii), reparatii de plafoane,
reparatii de tapiterie, reparatii de perdele/
huse/ prelate, reparatii de biciclete, reparatii
de ferestre, reparatii de constructii metalice,
reparatii de articole de feronerie, lucrari de
reparatii in constructii, instalare si reparatii de
jaluzele.
39. Livrarea bunurilor, 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, livrarea
de colete, depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic, operaţiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
depozitare / înmagazinare, furnizarea de
informatii cu privire la serviciile de depozitare,
închirierea
containerelor
de
depozitare,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor.
40. Aplicarea
de
apreturi
de
finisaj
pe
materialele
textile,
fierărie,
tivirea
ţesăturilor, tăierea ţesăturilor, impermeabilizarea
ţesăturilor / impermeabilizarea pânzelor,
ignifugarea ţesăturilor / ignifugarea pânzelor /
ignifugarea materialelor textile, vopsirea
ţesăturilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
servicii de vopsire personalizată, galvanizare,
brodare, gravare, laminare, trasarea cu, tipărire
litografică, tratarea metalului călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, tipărirea offset,
imprimarea de modele, imprimare fotografică,
tipărire (imprimare), servicii de sablare,
tăierea materialelor cu fierăstrăul, imprimarea
serigrafică, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile / tratarea, imprimare 3D
personalizată pentru alţii, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea, vulcanizare (tratamentul
materialelor), servicii de sudare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00363

19/01/2021
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA TUNARI, SAT
TUNARI, 077180, ILFOV, ROMANIA
MARIAN STAN, STR. BUCEGI
NR. 76, JUDEȚUL PRAHOVA, SAT
NEGOIESTI, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

ZILELE COLUMBOFILIEI
ROMÂNE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00365

(740)

DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A,
ET.5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

20/01/2021
REMOTE2ALL SOLUTIONS
SRL, STR. GEN. DAVID
PRAPORGESCU 1-5, ET. 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
26.02.05; 26.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Computere,
software
şi
hardware,
înregistrarea datelor şi medii de stocare, plăci
de computer, monitoare şi ecrane pentru aparate
electronice pentru jocuri şi maşini automate
pentru jocuri, dispozitive de transmitere a
datelor şi informaţiilor, aparate şi instrumente
electrice (inclusiv pentru telegrafie şi telefonie
fără fir), dispozitive de semnalizare, control
(supervizare), examinare, securitate şi protecţie,
instrumente de monitorizare, cameră video,
monitoare, aparate, dispozitive şi panouri de
afişaj electrice şi electronice, toate produsele
menţionate anterior, altele decât aparate
pentru dozarea preparatelor de curăţat pentru
instalaţiile de curăţat vesela, echipamente de
laborator, precum şi containere şi aparate
pentru industria alimentară, maşini automate cu
dispozitive de plată mecanice, electronice sau
magnetice (toate aceste bunuri pentru industria

jocurilor de noroc şi pentru uz comercial în
cazinouri, arcade sau birouri de pariuri).
16. Formulare pentru pariuri tipărite, broşuri
pentru pariuri, în special bilete sau articole
tipărite speciale şi/sau reviste publicitare pentru
sectoarele jocurilor de noroc şi/sau cazinourilor.
28. Mese de jocuri, mese de ruletă, roţi de
ruletă, aparate de jocuri, maşini automate pentru
jocuri, maşini de jocuri, în special pentru uz
comercial în cazinouri şi arcade, cu sau fără
plată premiu, în reţea sau fără reţea, cu unul sau
mai multe jackpoturi, dispozitive jackpot pentru
aparate de jocuri, maşini automate de jocuri,
maşini de jocuri şi sloturi, în special pentru
uz comercial în cazinouri şi arcade, cu sau
fără plată premiu, jocuri şi aparate de jocuri
pentru loterii video, aparate şi instalaţii electrice
şi electronice pentru desfăşurarea de jocuri de
bingo, loterii şi servicii de pariuri sau birouri de
pariuri, maşini electropneumatice şi electronice
pentru desenarea simbolurilor câştigătoare sau
a numerelor câştigătoare, carcase pentru maşini
de jocuri cu sloturi, maşini de jocuri automate
şi maşini de jocuri, aparate de jocuri electronice
sau mecanice, maşini de jocuri automate, maşini
de jocuri, maşini de jocuri de noroc cu sloturi
operate prin intermediul monedelor, jetoanelor,
bancnotelor, biletelor sau prin mijloace de
stocare electronice, magnetice sau biometrice,
în special pentru uz comercial în cazinouri şi
arcade de distracţie cu sau fără plata premiu,
aparate electrice, electronice sau mecanice
pentru jocuri de bingo, loterii sau jocuri video de
loterie şi / sau pentru servicii de pariuri sau birouri
de pariuri, maşini de tragere electropneumatice
şi electrice.
36. Servicii de închiriere de cazinouri şi/sau
cazinouri de jocuri, birouri de pariuri, săli de
bingo şi birouri de loterie.
37. Servicii de ridicarea şi construirea de unităţi
de jocuri de noroc, în special arcade, cazinouri,
cazinouri de jocuri, săli de bingo, birouri de
loterie şi birouri de pariuri, întreţinere, service şi
reparaţii de hardware pentru industria jocurilor
de noroc, în special activităţi legate de acestea
necesare pentru exploatarea unităţilor de jocuri
de noroc, întreţinerea şi service-ul aparatelor de
jocuri, a maşinilor automate de jocuri, a maşinilor
de jocuri, a sloturilor şi a terminalelor de loterie
video.
38. Servicii telecomunicaţii, flux continuu
(streaming) de date, transmisia video la cerere.
41. Servicii pentru cazinouri, cazinouri de jocuri,
birouri de pariuri, săli de bingo sau birouri de
loterie, şi anume furnizarea de facilităţi de cazino
sau cazinou de jocuri, furnizarea de servicii de
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pariuri de toate tipurile sau birouri de pariuri,
săli de bingo, birouri de loterie, unităţi de jocuri,
arcade, închiriere de aparate de jocuri, maşini
de jocuri automate, maşini de jocuri şi sloturi,
terminale de loterie video, birouri de pariuri,
în special pentru uz comercial în cazinouri şi
arcade, cu sau fără plată de premii - în reţea sau
fără reţea, cu unul sau mai multe jackpoturi.
42. Planificarea şi proiectarea unităţilor de jocuri
de noroc, în special arcade, cazinouri, cazinouri
de jocuri, săli de bingo, birouri de loterie şi birouri
de pariuri, dezvoltarea de software şi hardware
pentru cazinou şi/sau sectorul jocurilor de noroc,
întreţinere, service şi reparaţii de software pentru
industria jocurilor de noroc, în special activităţi
legate de acestea necesare pentru exploatarea
unităţilor de jocuri de noroc.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi
în cazinouri, cazinouri de jocuri sau arcade şi
servicii de furnizare de alimente şi băuturi şi
cazare temporară în hoteluri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00367

(740)

BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

20/01/2021
MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL
GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sandvişuri, hamburgeri, sandvişuri hot-dog,
sandvişuri şaorma, pizza, plăcinte, clătite,lipie,
taco, pita, tortillas, alimente semipreparate şi
snack-uri, pâine şi produse de patiserie.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor 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, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet şi livrare la domiciliu, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau, publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, colectare,
transport şi livrare de produse.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantină, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi băuturi
la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.
───────

yamma
(531)
(591)

Clasificare Viena:
08.07.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
Culori revendicate: roșu, negru, gri
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00368

(740)

BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

20/01/2021
MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL
GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2021 00369

20/01/2021
ROMCHIM PROTECT SRL, STR.
ZORILOR, JUDETUL BACAU,
FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(540)

KASHO

AGRISOL High quality
fertilizers Nutriția
plantelor pe bune.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente în scop cultural,
artistic/de divertisment şi sportive, organizarea
de târguri în scop cultural, artistic, de
divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe
internet, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea de
concursuri, organizarea de baluri, prezentare de
spectacole de varietăţi, prezentări de spectacole
în direct, organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, închirierea de decoruri pentru
spectacole, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport şi
cultură.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantină, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.15
(591) Culori revendicate: roșu (RAL 3000),
verde (RAL 6029), gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

M 2021 00370

20/01/2021
CLAUDIA ALEXANDRA NITA,
STR. PRIMAVERII NR. 18,
JUDETUL TIMIȘ, GHIRODA,
307200, TIMIȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00373

20/01/2021
GABRIELA ALEXANDROVICI,
STRADA VASILE CONTA NR. 7-9 ,
SC. E, ET. 1, AP. 156, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

URAL
iBROWLIFTING
(531)

(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice, produse cosmetice.
41. Cursuri de cosmetică (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00372

20/01/2021
LIANA OANA FRUNZAR, STR.
PETRU MAIOR, 12, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE,
440044, SATU MARE, ROMANIA

Ela d'Ora
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente
de transmisie, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate, pistoale
de vopsit, mașini atomizoare, carburatoare,
plăci de zăvorare (componente ale maşinilor),
ferăstrău cu lanț, dălți pentru mașini, mandrine
(componente de mașini), pompe de aer
comprimat, compresoare (mașini), mandrine de
gaurit (componente de mașini), mașini electrice
de gaurit, aparate de sudură cu arc electric,
ciocane electrice, aparate electrice de sudură,
aparate de ridicare, curele de ridicare, tobe
(componente de mașini), aparate de tăiere cu
arc electric, mașini de tocat electrice pentru
uz casnic, ghidaje pentru mașini, pistoale de
lipit electrice, mașini pentru tăierea părului
animalelor, scule manuale, altele decât cele
acționate manual, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne, mori
pentru uz caznic, altele decât cele acționate
manual, mori (mașini), motoare electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini de
sfărâmare, mașini pentru vopsit, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), mașini și dispozitive electrice
pentru polizare, ciocane mecanice, prese de
vin, mașini de pulverizat vopseaua, demaroare
pentru motoare, pompă de apă, motopompă de
apă, motoburghiu pe benzină, accesorii pentru
motoburghie, compresor, mașini de ascuțit,
aparat de sudură acționat cu gaz, mașini
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electrice de sudură, mașini de făcut cârnați,
lopeți mecanice, mașini de îndoit, mașini de
zdorbit, mașini de tăiere, mașini de ondulare,
mașini de plivit, mașini de tuns iarbă, mașini
unelte, mașini cu roți, scule (componente de
mașini), cricuri, turbocompresoare, mașini de
debavurat, transmisii pentru mașini, lanțuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume (acţionate manual), aparate de
șlefuit, acționate manual, aparate de sudură,
non-electrice(acţionate manual), aparate de
trefilat sârmă (scule manuale), aparate de
tuns animale(acţionate manual), aparate de
tuns părul, electrice și acționate cu baterii
(acţionate manual), aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
îndepărtarea firelor de pe țesături (instrumente
manuale), bandă cu cârlig pentru tragerea
cablurilor, atomizoare acționate manual, de uz
industrial sau comercial, bare de extensie pentru
unelte manuale, barde (scule manuale), bare de
tăiat (scule de mână), baroase, baroase (scule
manuale), bărzi, berbeci (unelte manuale),
unelte de bobinare, burghie (unelte de mână),
burghie de zidărie pentru unelte manuale,
burghie elicoidale destinate utilizării cu scule
cu acționare manuală, burghie pentru dulgheri,
burghie rotative (unelte acționate manual),
burghie (unelte manuale), buterole (scule de
mână), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite acționate manual,
cârlige manuale, cavile de matisit, cazmale
(unelte), centuri pentru unelte, chei combinate
cu clichet cap flexibil, chei de bujii, chei cu
clichet (scule manuale), chei pentru filiere, chei
pentru filtre de ulei, chei pentru prezoane, chei
pentru tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete

(unelte), coame, coase acționate manual, inele
pentru coase, cosoare, concasoare pentru piatră
(unelte acționate manual), covorașe, cricuri
manuale (unelte manuale), instrumente pentru
culesul fructelor, cultivatoare de grădina cu trei
dinți, cultivatoare manuale pentru grădinărit,
cuțit de rindea, discuri abrazive pentru șlefuit
(componente de unelte acționate manual),
dispozitive acționate manual pentru tăierea
țevilor, dispozitive de curățat boabele de porumb,
acționate manual, dispozitive de curățat cartofi
(cuțite acționate manual), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din
metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă
(unelte acționate manual), ferăstraie de mână,
fierăstraie mecanice (scule manuale), unelte
manuale de grădinărit, greble, grape acționate
manual, harpoane, filiere inelare, inserții de
tăiere destinate utilizării cu scule manuale,
instrumente acționate manual, instrumente de
ascuțit(acţionate manual), instrumente de fixare
și îmbinare (acţionate manual), instrumente de
tăiat țevi (acţionate manual), întinzătoare de
fire și benzi metalice (scule acţionate manual),
lame de ferăstraie, leviere, lame (scule), lopeți,
macete, maiuri (instrumente manuale), mandrine
(scule), mânere de mecanisme cu clichet,
mașini de găurit (acţionate manual), mașini
de frezat lunete acționate manual, mașini
de pulverizare (unelte acționate manual) de
uz agricol pentru pulverizarea insecticidelor,
mașini de tăiat (acţionate manual), mașini
de teșit (unelte de mână), mașini de tocat,
acționate manual, mașini de tuns (acţionate
manual), mașini pentru demontat și tăiat sârma
(acționate manual), mașini pentru tăiat plăci
ceramice (unelte acționate manual), matrițe de
tăiere destinate utilizării cu scule manuale,
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
menghine (acţionate manual), mistrii, mojare
pentru pisat, pânze de ferăstraie de mână,
patente pentru sârmă (scule manuale), perii
de sârmă (unelte acționate manual), perii din
oțel lunete de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe de aer,
acționate manual, port-matrițe (scule manuale),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satare, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
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sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
acţionate manual pentru agricultură, grădinărit
și , peisagistică, unelte acţionate manual pentru
ridicat (cricuri), vârfuri de burghie manuale,
vătraie.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și
promovare,
administrarea
vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comenzi
online, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, primirea, prelucrarea
și gestionarea comenzilor (lucrări de birou),
publicitate, servicii de agenţii de import-export,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de produse în mod special a
celor solicitate în clasele 7 și 8 (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi fumizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00374

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC. F,
AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

20/01/2021
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
RUMEGA SILVIA-ELENA, STR.
PIATRA CORBULUI, BL. 15, SC. A,
AP. 3, PARTER, JUDETUL NEAMT,
BICAZ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

RUMEGA SILVIA-ELENA
be different, be creative
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 20.01.01
(591) Culori revendicate: mov, crem, roșu,
portocaliu, verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tablouri, picturi cu sau fără ramă.
35. Regruparea în beneficiul terților a unei
varietăți de bunuri, respectiv tablouri, picturi
(exceptând transportul lor) pentru a da
posibilitatea clienților să le vadă și să cumpere
acele bunuri și servicii, cele din clasa 16 și 42,
acestea putând fi asigurate prin magazine, prin
cataloage, de vânzare, prin corespondență sau
mijloace electronice cum ar fi site-urile web.
42. Servicii de amenajări-design de interior.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00375

20/01/2021
ARCO CENTER SRL, ALEEA
LUNCSOARA 10, AP 66, SECTOR
2, BUCURESTI, 021234, ROMANIA

ARCOCENTER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Măști medicale, măști chirurgicale.
16. Bibliorafturi (birotică), suporturi cu sertare
pentru articole de papetărie (birotică),
dosare (papetărie), capsatoare (papetărie),
coperte (papetărie), capse (papetărie), plicuri
(papetărie),
pioneze
(papetărie),
blocuri
(papetărie), papetarie imprimata, clasoare
(papetărie),
benzi
gumate
(papetărie),
cutii pentru papetărie, hârtie autocopiativă
(papetărie), adezivi pentru papetărie, fișe
(papetărie), șabloane (papetărie), articole de
papetărie, benzi adezive (papetărie), folii
transparente (papetărie), plicuri de papetărie,
clei pentru papetărie, prenadez pentru
papetărie, sclipici pentru papetărie, carnețele
de buzunar (papetărie), agrafe pentru hârtie
(papetărie), autocolante (articole de papetărie),
agende folosite în papetărie, dosare pentru
documente (papetărie), mape pentru scris
(papetărie), articole de papetărie parfumate,
benzi autoadezive pentru papetărie, mape de
hârtie (papetărie), coli de hârtie (papetărie), foi
de hârtie (papetărie), benzi cu adeziv pentru
papetărie, bandă adezivă folosită în papetărie,
cutii pentru articole de papetărie, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, cerneală de marcare pentru
papetărie, lipici pentru papetărie sau menaj,
articole de papetărie pentru scris, lipici cu
sclipici (articole de papetărie), soluție adezivă cu
alcool pentru papetărie, suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, pixuri cu sclipici (articole
de papetărie), benzi adezive pentru articole de
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, dulapuri pentru articole de papetărie
(birotică), gumă arabică pentru papetărie sau
menaj, hârtie de copiat (articole de papetărie),
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
covorașe de pâslă pentru caligrafie (papetărie),
benzi adezive pentru papetărie sau menaj, lipici
din alge marine pentru papetărie, articole de
papetărie și accesorii educative, gluten (lipici)
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, distribuitoare de

bandă adezivă (articole de papetărie), clei de
oase pentru papetărie sau menaj, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, lipici sub formă de creioane (articole
de papetărie), lipici pentru latex utilizat în
papetărie sau menaj, adezivi pentru plastic
utilizați în papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), produse
de papetărie sub formă de folii cu adeziv,
distribuitoare de bandă adezivă pentru uz casnic
sau papetărie, raportoare (pentru articole de
papetărie și utilizare la birou), suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
dispensere automate pentru cleme de hârtie,
pentru birou sau papetărie, lipici gelatinos din
alge roșii pentru papetărie sau de uz casnic
(funori), pastă pentru activități de artizanat,
pentru papetărie sau de uz casnic (banjaku-nori).
25. Botoșei
(articole
de
încălțăminte),
combinezoane de protecție de unică folosință,
protecție pentru încălțăminte din plastic de unică
folosință.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00376

20/01/2021
SC AZURE LAB SRL, STR.
GHIOCELULUI NR. 12, CAM. 1,
JUDEŢ ILFOV, CRETESTI, 077186,
ILFOV, ROMANIA

TORP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Ozon, altul decât cel pentru uz medical,
catalizatori folosiți la controlul emisiilor de ozon,
amestecuri oxigen-ozon, altele decât cele pentru
uz medical.
5. Ozon pentru uz medical.
9. Ozonizoare (ozonizatoare), aparate de
ozonizare (nu de uz medical), dispozitive pentru
controlarea ozonului, altele decât cele pentru uz
medical.
10. Generatoare
de
ozon
utilizate
în
ozonoterapie, monitoare de ozon utilizate în
ozonoterapie, ozonizatoare (ozonizoare) de uz
medical, aparate de ozonizare de uz medical.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00377

20/01/2021
ZVELT MOTORS SRL, STR.
BULGĂRUȘ, NR. 65, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00378

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR.TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

20/01/2021
SC MIDMAR STAR SRL, CALEA
DOBROGEI NR. 267, CAM. 5, ,
COMUNA VALU LUI TRAIAN,
JUDEŢ CONSTANŢA, SAT VALU
LUI TRAIAN, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SKYWELL
(511)

MIRAZ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Stații de alimentare pentru vehicule electrice.
12. Vehicule electrice, autovehicule electrice,
automobile electrice, motociclete electrice,
camioane electrice (vehicule), vehicule electrice
terestre, vehicule utilitare.
35. Prezentare de produse, vânzare prin licitație
a vehiculelor, servicii de publicitate privind
vânzarea de vehicule motorizate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vehicule, servicii de înmatriculare de vehicule și
transfer de titluri de proprietate.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri cu
denumire de origine controlată Murfatlar.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00379

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

20/01/2021
SC MIDMAR STAR SRL, CALEA
DOBROGEI NR. 267, CAM. 5,
COMUNA VALU LUI TRAIAN,
JUDEŢ CONSTANŢA, SAT VALU
LUI TRAIAN, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

TERRARIO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri cu
denumire de origine controlată Murfatlar.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00384

(210)
(151)
(732)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

20/01/2021
SEBASTIAN ADRIAN INDRIES,
STR. POET ANDREI MURESANU
NR.14, JUD. BIHOR, ORADEA,
011844, BIHOR, ROMANIA

M 2021 00385

20/01/2021
LIANA-BIANCA MEREUȚĂ, STR.
HOREA, NR. 66, ET. 3, AP. 20,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400275, CLUJ, ROMANIA

(540)

MARZZA
(531)

#zidezi

Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice energizante, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vin, vin roșu, vin alb,
vin spumant, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, vin slab alcoolizat,
vin de struguri, vin de fructe, vinuri cu alcool,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vinuri cu
denumire de origine protejată, băuturi pe bază
de vin, vinuri de desert, vinuri de masă, băuturi
aperitive pe bază de vin, băutură alcoolică pe
bază de vin și fructe, punci de vin, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice care conțin fructe,
extracte alcoolice altele decât esenţele eterice
sau uleiurile esenţiale, esențe alcoolice altele
decât esenţele eterice sau uleiurile esenţiale,
extracte din fructe cu alcool, aperitive pe bază
de lichior din alcool distilat, punciuri cu alcool,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, cocteiluri
alcoolice de fructe.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale imprimate, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, hârtie de ambalaj,
ambalaj de cadouri din hârtie sau carton,
ambalaj de cadouri din hârtie, ambalaj de carton,
ambalaje ermetice din hârtie, cartoane albe,
cartoane pentru împachetare, carton de ambalat,
carton pentru ambalaje cu blistere, coperte
(papetărie), cutii confecționate din carton, cutii
confecționate din hârtie, cutii de ambalat din
carton, cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor,
cutii de transport realizate din hârtie, cutii
din carton pentru cadouri, cutii din carton
pentru depozitare, de uz domestic, cutii din
carton sau din hârtie, cutii pliabile din carton
pentru ambalare, etichete din hârtie pentru
cadouri, folii de împachetat pentru cărți, funde
din hârtie, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, funde din hârtie pentru decorarea
ambalajelor, funde din hârtie decorative pentru
împachetat, hârtie de împachetat cadouri, hârtie
de împachetat cadouri de crăciun, hârtie de
împachetat decorativă, materiale de ambalat
din carton, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
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hârtie pentru ambalat cadouri, pungi de ambalat
din hârtie, pungi de hârtie, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi de hârtie pentru ambalat,
pungi din hârtie pentru ambalat, pungi din
hârtie pentru cadouri, pungi pentru cadouri din
hârtie sau carton, recipiente de ambalat din
hârtie, recipiente de depozitare fabricate din
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
pentru ambalat, agende (tipărite), agende datate
(tipărite), agende de birou(tipărite), agende de
buzunar (tipărite), agende de planificare pentru
birou(tipărite), agende folosite în papetărie,
agende personale (tipărite), albume foto și
albume pentru colecționari (tipărite), albume de
schițe (tipărite), articole de papetărie din hârtie
pentru birou, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru petreceri, articole
de papetărie pentru scris, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, articole pentru birou,
autocolante (articole de papetărie), blocnotesuri,
blocnotesuri ilustrate, blocuri (papetărie), caiete,
caiete cu spirală, caiete de notițe, caiete
de scris, caiete școlare, calendare de birou,
calendare de buzunar, calendare de perete,
calendare tipărite, carnete, carnete cu foi
detașabile, carnete de notițe, carnete pentru
stenografi, carnețele, carnețele de buzunar
(papetărie), carnețele de notițe în alb, carnețele
pentru notițe tipărite, cărți cu nume, cărți de
desenat sau de scris, cărți de oaspeți, cărți
pentru semnături, cărți de onoare, cartonașe
de indexare, cartonașe pentru corespondență,
cartonașe tipărite pentru adrese, clasoare,
clasoare (papetărie), cărți poștale nescrise,
coli de hârtie (papetărie), coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, coperte de protecție pentru
cărți, coperte din piele pentru cărți, coperte
pentru agende, coperte pentru caiete, coperte
pentru caiete de exerciții, coperți pentru agende
săptămânale, coup-papier (articole de birou),
dosare, echipament pentru educație/învățământ,
echipament pentru imprimare și legare, dosare
(papetărie), ecusoane cu nume (articole de
birou), ecusoane din hârtie, etichete adezive,
etichete adezive din hârtie, etichete adezive
tipărite, etichete autocolante, etichete cu adrese,
etichete de identificare din hârtie, etichete de
papetărie întărite, etichete din hârtie, etichete
din hârtie sau carton, etichete pentru cadouri,
felicitări (care însoțesc) cadouri, fișe (papetărie),
flip-charturi cu foi goale, flip-charturi imprimate,
foi de hârtie (papetărie), foi impregnate cu
cerneală pentru reproducerea de imagini în
industria tipăririi, ghiduri de buzunar cu referințe
rapide (materiale tipărite), hârtie autocopiativă
(papetărie), hârtie autocopiativă fără carbon,
hărți de perete ilustrate, hârtie adezivă pentru

luat notițe, hârtie de blocnotes, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scris, hârtie
de scris cu antet, hârtie de scrisori, hârtie
folosită în industria artei grafice, hârtie laminată,
hârtie liniată (produse finisate), hârtie pentru
ambalarea cărților, hârtie pentru etichete, hârtie
pentru fotocopiere, hârtie pentru imprimante cu
laser, hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie
xerografică, hârtii cu antet, insigne de hârtie,
insigne din carton, insigne identificative din
hârtie, invitații (articole de papetărie), jurnale de
bord (articole tipărite), jurnale de bord (materiale
tipărite), jurnale și agende, litere și cifre realizate
din hârtie, mape, mape de hârtie (papetărie),
mape pentru schițe, minifelicitări, notesuri,
articole de papetărie, planificatoare anuale,
plannere de birou, plicuri, plicuri (papetărie),
cărți poștale, press-papier, rechizite școlare,
registre (cărți), repertorii, blocnotesuri de scris,
șabloane (papetărie), furnituri pentru scris, hârtie
pentru scrisori, semne de carte, separatoare
cu litere, semne de carte, altele decât cele
din metale prețioase, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), semne de
carte din piele, semne de carte din hârtie,
sisteme de indexare cu cartonașe, suporturipresă pentru cărți, afișe (suporturi pentru - din
hârtie sau carton), carton, carton colorat (carton
colorat), hârtie, hârtie adezivă, hârtie de tipar
(produse finite), hârtie pentru cărți de adrese,
hârtie pentru imprimare digitală, hârtie pentru
publicații, hârtie pentru reviste, hârtie pentru
reproducere, hârtie pentru tipar (hârtie pentru
șapirograf), hârtie pentru vederi, întărituri din
carton pentru legarea cărților, cărți de desen,
furnituri pentru desen, hârtie de uz artistic, hârtie
pentru desen, seturi de pictură pentru copii,
decorațiuni de perete din hârtie, artă murală
din hârtie în 3d, decupaje din hârtie, desene
(tipărituri), desene grafice, figuri din hârtie,
reprezentări grafice, figurine din hârtie, imagini,
lucrări de caligrafie, picturi și lucrări caligrafice,
picturi, reprezentări grafice, reproduceri artistice
tipărite, portrete, reproduceri de picturi, schițe,
tipărituri (gravuri), tiraje de arte grafice, abțibilduri
(decalcomanii), afișe, afișe din hârtie, afișe
publicitare, afișe tipărite din hârtie, almanahuri,
anuare (publicații tipărite), arte vizuale tipărite,
bannere din hârtie, benzi desenate, reviste de
benzi desenate, bilete, broșuri, broșuri tipărite,
buletine (materiale tipărite), caiete de muzică,
caiete pentru punctaje, calendare, calendare cu
foi detașabile, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
carduri educative, caricaturi, cărți, carnete cu
informatii, cărți cu abțibilduri pentru activități,
cărți de colorat, cărți de colorat pentru adulți, cărți
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de joc cu întrebări, cărți manuscrise, cărți poștale
ilustrate, cărți poștale și cărți poștale ilustrate,
cartonașe de rețete imprimate, cartonașe
ilustrate, cartonașe imprimate, cartonașe
informative tipărite, cataloage, certificate și
diplome tipărite, chestionare tipărite, colaje,
coperte (coperți) de reviste, cursuri tipărite,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, diagrame tipărite, diplome imprimate,
embleme din hârtie, embleme imprimate,
echipamente pentru jocuri de interpretare
de roluri sub formă de manuale, felicitări,
fanioane de hârtie, fișe cu informații, fluturași
informativi, fluturași publicitari, foi tipărite
cu informații, fotografii, fotografii imprimate,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, ghirlande de
hârtie, grafice tipărite, hărți de traseu, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri, imprimeuri cu
desene animate, indexuri geografice, invitații,
indicatoare publicitare din carton, indicatoare
publicitare din hârtie, jurnale, jurnale (articole
tipărite), lecții tipărite, liste cu adrese, lucrări
de artă din hârtie, manuale de instrucțiuni,
manuale de instrucțiuni pentru educație,
manuale de muzică, manuale de referință
pentru calculator, manuale destinate instruirii,
manuale didactice, manuale tipărite, material
promotional imprimat, materiale de instruire
tipărite, materiale de predare tipărite, materiale
educative și didactice, materiale tipărite pentru
instruire, modele tipărite, monografii, orare,
orare imprimate, organizatoare personale,
papetarie imprimata, partituri tipărite, periodice,
periodice tipărite, picturi artistice, planificatoare
(articole tipărite), planuri tipărite, planșe
de perete, pliante, pliante tipărite, pliante
informative tipărite, postere din hârtie, povești
sub formă de imagini, publicații educative,
publicații imprimate, publicații promoționale,
rapoarte tipărite, reclame tipărite, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
fotografice, reproduceri grafice, reviste cu
postere, reviste de benzi desenate, reviste de
călătorii, reviste de muzică, reviste generaliste,
reviste (publicații periodice), tichete (bilete),
timbre, tipărituri, tipărituri sub formă de imagini,
ziare, pancarte din hârtie sau carton, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
stegulețe din hârtie.
35. Administrare a afacerilor pentru autori
și scriitori, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor academice

pentru instituții de învățământ, intermediere
publicitară, management de afaceri comerciale,
managementul relației cu clienții, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, planificare
strategică de afaceri, prelucrare electronică
a comenzilor, prelucrare și organizare
administrativă de comenzi prin poștă, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, afișaj, agenții de publicitate,
analiza sensibilizării publicului cu privire
la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, campanii de marketing, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
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, crearea
materialului publicitar, 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,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
și actualizare de texte publicitare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare
de informații de marketing, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de servicii publicitare, informații de marketing,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
lipirea de afișe publicitare, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing digital, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing direct, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
promoțional, mostre de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de publicitate, organizare și
realizare de evenimente publicitare, plasare
de reclame, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătirea și distribuirea
reclamelor, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, prezentare
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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, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de material
publicitar, producție de material publicitar vizual,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de reclame radio, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de înregistrări video în scopuri publicitare,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, 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
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de broșuri publicitare, realizare
de materiale publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, redactare

de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, reproducere de material
publicitar, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, servicii
de grafică publicitară, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate pentru industria literară, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
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 și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
și reclamă, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare pentru cărți, texte publicitare
(redactare de -)
41. Educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
creare (redactare) de podcast-uri altele decât
cele cu scop publicitar, editare de cărți și
recenzii, corectare de manuscrise, consultanță
editorială, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de publicații, editare de texte scrise
altele decât cele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare muzicală,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
online de benzi desenate și romane grafice care
nu pot fi descărcate, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de broșuri, publicare de
calendare de evenimente, publicare de cărți,
publicare de cântece, publicare de cataloage,
publicare de cataloage cu informații privind

267

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

călătoriile, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de jurnale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite referitoare
la animale de companie, publicare de materiale
tipărite privind peștii de acvariu, 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 recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste și cărți, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de CD-ROM-uri altele
decât cele publicitare, publicare de texte sub
formă de mijloace electronice altele decât cele
publicitare, 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, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de

texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică online de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, 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 calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, publicarea de scenarii de
teatru, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de cântece
sub formă de foi volante, publicații de literatură
didactică, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactare de texte altele decât cele
publicitare, redactarea de scenarii, 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 caligrafie, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță în
materie de publicare de cărți, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
editare de muzică, servicii de paginare pentru
alte scopuri decât cel publicitar, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de publicare de hărți, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare
electronică, servicii de publicare on-line, servicii
de redactare de scenarii, servicii de scriere la
comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de transcriere
muzicală, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de informare cu privire
la bilete pentru spectacole, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
de divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere
a timpului liber, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, ateliere
recreative, ateliere organizate în scopuri
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culturale, centre de divertisment, certificare de
servicii de educație, cluburi de fani, compunere
de cântece, cărți (împrumut de -), consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
centre de recreere, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații recreative, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informații referitoare la
recreere, informații în materie de divertisment,
informații în materie de recreere, montaj
de producții de divertisment lejer, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități

sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de competiții,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de spectacole, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole vizuale, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
turnee de recreere, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente 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
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire pentru copii în activități de
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aventură, pregătirea de texte pentru publicare
altele decât cele publicitare, prezentare de
filme, producție audio, video și multimedia și
fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producție de documentare, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, producție de spectacole
muzicale, punerea la dispoziție de jocuri,
regizare sau prezentare de piese, rezervări
pentru spectacole de divertisment, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii culturale,
servicii de agrement, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază
de date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, servicii
de montaj de divertisment lejer, servicii de
planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de spectacole în direct, servicii educative
și de instruire, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii prestate de biblioteci,
servicii recreative legate de drumeții și camping,
servicii specifice școlilor (educație), sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
tabere de recreere, tabere de vară (divertisment

și educație), interpretarea limbajului semnelor,
prestare de servicii de traducere, servicii de
interpretare și traducere, servicii educative, de
divertisment și sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00386

20/01/2021
SC LOOP PRODUCTIONS SRL,
STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

Ku-sMO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, producţia de programe radio şi
de televiziune, divertisment de televiziune.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00387

(740)

FUNDATIA CIRESARII, STR. LIVEZII,
NR. 1A, JUD. BIHOR, BEIUS, 415200,
BIHOR, ROMANIA

20/01/2021
FUNDATIA CIRESARII, STR.
LIVEZII, NR. 1A, JUD. BIHOR,
BEIUS, 415200, BIHOR, ROMANIA

(540)

CIREŞARII
(531)

270

Clasificare Viena:
27.05.24; 05.07.16; 05.03.14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(591)

Culori revendicate: roşu(HEX #c43b38),
verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00388

20/01/2021
PRO BST IT SRL, STR. REGELE
FERDINAND, NR. 22-26, NIVEL 3,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400110, CLUJ, ROMANIA

mero.ro
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru facilitarea și gestionarea
tranzacțiilor care implică plăți prin mijloace
electronice pentru programări online, software
pentru procesarea plăților prin mijloace
electronice pentru servicii de înfrumusețare
și sănătate și spa, software pentru crearea
și gestionarea platformelor de programări
online, software pentru crearea și gestionarea
platformelor de programări online pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa, toate bunurile de mai sus în legătură
cu crearea și gestionarea platformelor de
rezervări online pentru furnizorii de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa și prestarea
serviciilor de e-commerce și e-payment pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa.
35. Servicii de marketing si publicitate pentru
furnizorii de servicii de înfrumusețare și sănătate
și spa, servicii administrative și conexe privind
realizarea de programări, inclusiv programări
online, servicii de memorare și notificare privind
programările, confirmare programări efectuate
în favoarea unor terți, servicii de administrare
a afacerilor în legătură cu realizarea și
gestionarea programărilor efectuate la furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, organizarea, operarea și administrarea
programelor de loialitate, recompensare și
stimulare a consumatorilor de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa precum și a
cardurilor de loilalitate pentru aceștia, furnizare
de spatiu de reclama pe site-uri web pentru

promovarea bunurilor si serviciilor pentru servicii
de înfrumusețare și sănătate și spa.
36. Emiterea de cupoane valorice sub forma
de vouchere cadou pentru programări online,
servicii de procesare a plății prin intermediul
voucherelor pentru programări online, emiterea
de cupoane valorice și cupoane de reducere
care pot fi utilizate pentru plata de bunuri
și servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa, emiterea de cupoane valorice si cupoane
de reducere care pot fi utilizate în cadrul
programelor de fidelitate pentru consumatori,
emiterea și procesarea de cupoane valorice care
pot fi utilizate pentru achizitionarea de de bunuri
si servicii de infrumusetare si sanatate si spa.
42. Construirea și gestionarea unei platforme
de internet pentru comerțul electronic, software
ca serviciu pentru crearea și gestionarea
programărilor online, software ca serviciu pentru
crearea și gestionarea programărilor online
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare și
sănătate și spa, software ca serviciu pentru
crearea și gestionarea programărilor și activității
pentru furnizorii de servicii de înfrumusețare și
sănătate și spa, furnizarea folosinței temporare
de software nedescarcabil pentru procesarea
plăților electronice pentru programărilor online,
găzduirea portalurilor web pentru crearea și
gestionarea programărilor online, toate bunurile
de mai sus în legătură cu crearea și gestionarea
platformelor de rezervări online pentru furnizorii
de servicii de înfrumusețare și sănătate și
spa și prestarea serviciilor de e-commerce
și e-payment pentru furnizorii de servicii de
înfrumusețare și sănătate și spa.
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(740)

M 2021 00389

20/01/2021
FALCON RESIDENCE, STR.
ȘTEFAN VELOVAN, NR. 25, BL. 3,
SC. 2, AP. 15, CRAIOVA, 200481,
DOLJ, ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

FALCON residence
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.13; 03.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, marketing imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul
afacerilor,
asistență
și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor, asistență
și consultații în legătură cu organizarea și
managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor.
36. Administrare de închiriere de apartamente,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, închiriere de apartamente, închiriere
de case, închiriere de spații comerciale,
închiriere de spații de cazare permanentă,

închiriere de spațiu în centrele comerciale,
închirieri de apartamente și birouri, închiriere
de spațiu într-un magazin de desfacere cu
amănuntul, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri de spații pentru
birouri, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenție imobiliară, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, brokeraj imobiliar, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), gestionarea portofoliilor
de
proprietăți,
gestionarea
proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, selectare și achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziționare
de terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și
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vânzarea de clădiri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de reprezentare financiară în vederea
deținerii de proprietăți în numele terților, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, consultanță privind
investițiile rezidențiale.
37. Servicii
de
dezvoltare
imobiliară
(construcții), amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale (construcții),
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
consolidarea solului, servicii de construcție de
birouri, servicii de construcție de case, servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de infrastructură, servicii
de construcții și reparații de clădiri, construire
de fundații pentru clădiri, construire de locuințe
private, construire de parcări supraetajate pentru
mașini, construire de părți de clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, construirea de zone
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcţii curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de clădiri
(servicii de construcţii), 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,
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,
servicii de construcție de lucrări publice, servicii
de construcție de lucrări rurale, servicii de
construcție de magazine, servicii de construcție
de panouri, servicii de construcție de piloni,
servicii de construcție de poduri, servicii de
construcție de proprietăți industriale, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de proprietăți comerciale, servicii de construcție
de proprietăți rezidențiale, servicii de construcție
de saune, servicii de construcție de sere, servicii
de construcție de sisteme de scurgere, servicii
de construcție de spații de cazare, servicii de
construcție de structuri din oțel, servicii de
construcție de terenuri de sport, servicii de
construcție de ziduri, servicii de construcție de
verande, servicii de construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), servicii de construcții de case
pe bază de comandă, servicii de construcții de
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clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcții de fabrici
pe bază de comandă, servicii de construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri),
construcții de infrastructură civilă, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de infrastructură pentru
comunicații, servicii de construcții de inginerie
civilă referitoare la terenurile din zona rurală,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții subterane, construire de grajduri,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuri de cazare
pentru turism, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi

în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de băuturi alcoolice, servicii
de baruri care servesc bere, servicii oferite
de snack-baruri, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii oferite de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
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cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere, închiriere temporară de camere,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare de
sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de săli de conferințe,
organizare de recepții pentru nunți (spații),

închiriere de săli de reuniune, închiriere de săli
pentru evenimente sociale.
───────
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(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

20/01/2021
S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL
ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GRAND VINARS
MESTESUGIT CU PASSION
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, spirtoase
(băuturi), digestive (lichioruri şi spirtoase).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
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amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00396

(740)

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

───────

(540)

20/01/2021
AYDOGAN CLAUDIA
ALEXANDRA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STRADA NAE
GĂZARU NUMARUL 24, SAT
GHIMPAȚI, JUD. GIURGIU,
COMUNA GHIMPATI, GIURGIU,
ROMANIA

AYD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 18.01.15; 18.01.23;
01.01.05; 01.01.10; 01.05.01; 01.05.12
(591) Culori revendicate: galben, verde,
negru, portocaliu, albastru, bleu, gri,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese de schimb pentru
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu piese de schimb pentru
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu piese de schimb pentru autoturisme,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piese de schimb pentru autoutilitare , servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu piese de
schimb pentru camioane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piese de schimb
pentru utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piese de schimb
pentru utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piese de schimb pentru
autoturisme, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu piese de schimb pentru autoutilitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piese de schimb pentru camioane.
37. Reparații de utilaje, dezmembrare de
utilaje industriale, revizii generale de utilaje,
reparare de utilaje industriale, instalare
de utilaje industriale, întreținere de utilaje
industriale, recondiționare de utilaje industriale,
curățarea mașinilor și utilajelor, servicii de
instalare pentru utilaje, închirieri de utilaje
pentru construcții, servicii de întreținere a
utilajelor, recondiționarea utilajelor uzate sau
parțial distruse, reparații sau întreținere de
mașini și utilaje de recoltat, întreținerea și
reparația utilajelor de construcții, întreținerea
și
repararea
autoturismelor,
întreținerea
și repararea autoutilitarelor, întreținerea și
repararea camioanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00397

20/01/2021
SC MERRYBERRY SRL, COMUNA
COLCEAG NR. 554/A, C2,
(CORPA), CAM. 1,
JUDETUL PRAHOVA,
SAT INOTESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

merryberry
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.14; 03.01.24;
05.03.13
(591) Culori revendicate: violet, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Ceaiuri cu uz medicinal sau terapeutic.
30. Ceai, ceai instant, flori sau frunze utilizate ca
înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medical, amestecuri de ceai, băuturi
din ceai fără uz medicinal, amestecuri de pulberi
de ceai, extracte de ceai, esențe de ceai, ceai din
fructe, nu pentru uz medical, preparate pentru
prepararea de băuturi (pe bază de ceai).
32. Băuturi nealcoolice cu aromă de ceai.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00398

20/01/2021
MIHAELA MOISE, STR.
PUIEȚILOR NR. 44, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740)

M 2021 00399

20/01/2021
DIANA ANDREI, STRADA
ECLUZEI NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Patul Meu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.06.25
(591) Culori revendicate: negru, verde,
galben, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Perne antirostogolire pentru bebeluşi,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, perne
de sprijin, perne (de sprijinit, de divan), huse
pentru îmbrăcăminte (depozitare), perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
saltele pentru ţarcurile pentru copii, saltele,
perne pentru animalele de companie, perne (de
dormit), covoraşe de dormit/saltele de dormit.
24. Huse
pentru
pat/cearşafuri/cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, huse draperii
pentru pat, huse (detaşabile) pentru mobilă/huse
detaşabile pentru mobilă, huse pentru pernele de
divan, huse pentru saltele, feţe de perne, pături
imprimate din material textil, cearşafuri (textile),
prosoape din material textil.
───────

PANTERA lashes
(531)

Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Adezivi pentru uz cosmetic, adeziv pe bază
de alcool (dizolvantul sau spirtul) și rășină
(adezivul sau guma, cleiul) de uz cosmetic,
gene false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, produse
cosmetice pentru îndepărtarea adezivilor folosiți
la aplicarea accesoriilor false, trusă pentru
cosmetice.
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 urmatoarelor
produse: adezivi pentru uz cosmetic, adeziv
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pe bază de alcool (dizolvantul sau spirtul) și
rășină (adezivul sau guma, cleiul) de uz cosmetic
(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 siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terților a
urmatoarelor produse: gene false, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru gene, păr
și unghii false, produse pentru îndepărtarea
adezivilor folosiți la aplicarea accesoriilor false
(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 siteurilor web si prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, regruparea în avantajul
terților a urmatoarelor produse: trusă pentru
cosmetice, pensete, genți, ustensile cosmetice
și de toaletă și articole de baie (exceptând
transportul lor), regruparea în avantajul terților
a urmatoarelor produse: perii pentru rimel, perii
cosmetice, aplicatoare cosmetice, recipiente
pentru cosmetice, suporturi pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice
(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 siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terților a
urmatoarelor produse articole de îmbrăcăminte
(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 vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, studii
de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii pentru extensii de gene, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
vopsit sprâncenele, servicii de conturare a

sprâncenelor, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de vopsire a sprâncenelor, electroliză
cosmetică, analiză cosmetică, servicii de
cosmetică, îngrijire cosmetică pentru persoane,
electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00402

20/01/2021
ARTUR PÎNZARI, CALEA
CRAIOVEI, NR. 15, BL. E3A,
SC. G, ET. 1, AP. 1, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, 110012, ARGEȘ,
ROMANIA

Slava HOME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.01; 26.11.06;
26.11.09; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru (Pantone
BLACK 2 2X), verde (Pantone PMS
375), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00403

20/01/2021
DANIEL ALEXE, BLV. NICOLAE
GRIGORESCU 65, BL.D11,
SC.1, ET. 6, AP. 32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030448, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00405

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC14A, SCARA 4, ETAJ 2,
BLOC 14A,SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146,ROMANIA

PAHARNIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

20/01/2021
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER NR. 31, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00404

22/01/2021
EXPLORATORIUM SRL, STR.
PACURARI NR. 24, BL. 1, SC. A,
ET. 3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700511, IAȘI, ROMANIA

Kook WORLD

Metabeta
(511)

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
36. Colectarea de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de evaluare financiară, servicii
financiare, monetare și bancare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
18.05.03; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
357C), verde închis (Pantone 7486C),
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Guacamole, humus, crenvurști pentru hot
dog.
30. Chifle (pâine), lipii (pâine), chifle pentru
burgeri, pâine pentru hot dog, foi pentru
tacos, drojdie, praf de copt, oțet, sare,
sosuri, sosuri pentru carne, sosuri pentru
paste, sos de roșii, pesto, ketchup (sos),
maioneză, muștar, condimente, mirodenii, ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ierburi
uscate, preparate aromatice alimentare, produse
de asezonare (condimente).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00408

21/01/2021
SC FOX COM SERV SRL,
ŞOS. VITAN BÂRZEŞTI NR. 5,
SECTOR4, BUCUREŞTI, 042121,
ROMANIA

e-free FOX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, roșu, verde,
verde deschis
(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.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00410

21/01/2021
TIERGARTEN SV AG SRL,
STR. ANDREI MUREŞANU NR.18A,
PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

DUNĂRICA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere

neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktailuri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri 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, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
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corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri 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, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi aperitive pe bază de vin,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
bază de vin, cocteiluri preparate pe bază

de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor
de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 00411

21/01/2021
TIERGARTEN SV AG SRL,
STR. ANDREI MUREŞANU
NR.18A, PARTER, AP. 1,
SECTOR 1,BUCUREȘTI,
011844, ROMANIA

MALTOSAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktailuri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
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din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri 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, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere

din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri 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, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent. Băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
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neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor
de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00412

21/01/2021
TIERGARTEN SV AG SRL,
STR. ANDREI MUREŞANU NR.
18A, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

MALTOSAN NECTAR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktailuri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,

băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri 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, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
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bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri 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, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent. Băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor
de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială

pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00413

21/01/2021
PLACINTARIA MAMALINA SRL,
ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 19,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023252,
ROMANIA

MAMALINA Plăcinte ca acasă
(531)

Clasificare Viena:
27.05.10; 26.01.05; 29.01.11
(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pateuri (patiserie), plăcinte, plăcinte
proaspete, plăcinte cu legume, plăcinte cu
dovleac, placinte cu măr, plăcinte fără carne,
plăcinte dulci sau sărate, umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri și plăcinte, cozonaci,
lapte de pasăre, pâine, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
torturi.
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35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor

din clasa 30 (exceptând transportul lor) pentru a
permite consumatorilor să cumpere cu usurință,
aceste servicii pot fi realizate prin intermediul
platformelor on line,web siteuri și magazine
fizice, servicii de markering în vederea
promovarii produselor proprii, publicitate, servicii
de publicitate în vederea promovarii bunurilor
proprii, servicii de comenzi on line in vederea
livrării de bunuri.
39. Servicii de transport, servicii de ambalare
și depozitare a bunurilor, logistică de transport,
livrarea bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00414

21/01/2021
TERAPIA S.A., STR. FABRICII
NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FluGuard
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate farmaceutice, medicale
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
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, native, 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 uz
uman 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 și
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,
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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, istrumente
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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului 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 siteurilor 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 ontabile/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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00415

21/01/2021
RCS & RDS S.A,
STR. DR. STAICOVICI NR. 75,
FORUM2000 BUILDING, FAZA I,
ETAJ 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OMUL POTRIVIT
(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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00416

21/01/2021
ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE. DEM. TEODORESCU
NR. 16 BIS, BUCURESTI,
ROMANIA

România Crește cu Tine
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
01.17.25; 02.05.23; 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate: roșu, galben,
albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00417

21/01/2021
FIA INTEGRA SRL,
BD IULIU MANIU NR. 51, BL. 22B,
SC. B, ET. 1, AP. 52, CAMERA 1,
SECTOR 6,BUCURESTI, 061077,
ROMANIA

(740)

M 2021 00419

21/01/2021
MEDICAL OPTIK SRL,
STR. VORONET NR. 12, BL. D7,
SC. 3, ETAJ 4, AP. 40, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PrimaDev
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00418

(740)

ALACARTE IP SRL,
ALEEA FETESTI 11, BL. F1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eye TEMPLE

21/01/2021
PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL, DRUMUL
GILĂULUI 44-50, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

LONCOLOR ULTRA
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
refractometre de oftalmologie, ochelari corectori,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de protecție,
săculeți pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, brațe pentru ochelari, piese
pentru ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
soare, ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, ochelari cu înveliș antireflex,
ochelari de vedere pentru copii, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
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ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, preparate farmaceutice pentru utilizare
în oftalmologie, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, ochelari (optică), lentile corectoare
(optică), refractometre de oftalmologie, ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, instrumente pentru examinare folosite
în optica medicală, instrumente cu fibra
optica de uz medical, instrumente terapeutice
pentru oftalmologie, instrumente oftalmologice,
aparate pentru analize oftalmologice, articole de
protecție pentru cornee, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor să le vada
și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare online, distribuire

de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de oftalmologie, servicii
medicale, servicii de chirurgie oculară cu laser,
efectuarea de teste de vedere, consultații
medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00420

21/01/2021
WEB ADVISER BOUTIQUE SRL,
STR. CARPATI NR. 18, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 012323,
ROMANIA

SPIRITUAL BOX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Cristale de uz terapeutic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 00421

21/01/2021
MARIA CORNEA, 2 8454 PLACE
BELLEFONTAINE, MONTREAL,
CANADA

Mystery Lives
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produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, cărbuni vegetali, brichete, brichete
cu lignit, brichete din bitum, brichete pentru
grătar, combustibili pentru brichete, brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
brichete de turbă (combustibili), combustibil în
formă de brichete, combustibil pentru brichete
piroforice, combustibil pentru brichete pe bază
de butan, combustibili în formă de brichete,
combustibili sub formă de brichete, lemn sub
formă de brichete, lichide pentru brichete
(folosite la aprinderea țigărilor), lemn, așchii
de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente, așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării
și aromatizării alimentelor, combustibil pentru
grătar făcut din așchii de lemn, lemn destinat
utilizării drept combustibil, pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), produse combustibile din
așchii de lemn presate, produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), aprinzătoare lichide
pentru grătar, aprinzătoare pentru grătare,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătare, combustibili
pentru grătare.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00422

21/01/2021
MARIA CORNEA, PLACE
BELLEFONTAINE, MONTREAL, 2
8454, CANADA

ELLA SCRISOAREA I
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2021 00423

───────

21/01/2021
SC BAMBUS SRL, STRADA
CARAIMAN NR 14, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

BAM BAM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, lubrifianți
și unsori industriale, ceară și lichide, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului, cărbune, cărbune (combustibil), naftă
(din cărbune), gaz de cărbune, cărbune
pentru narghilea, brichete de cărbune, brichete
combustibile (brichete de cărbune), brichete
cu cărbune (tadon), brichete de cărbune cu
adaos de cuarț pentru uz gospodăresc, cărbune
sub formă de bulgări, cărbune utilizat drept
combustibil, combustibili pe bază de cărbune,
lichid de aprindere pentru brichete cu cărbune,
brichete de cărbune de lemn, brichete de
cărbune pentru uz gospodăresc, brichete pentru
uz gospodăresc din amestec de cărbune, cocs
și adaos de cuarț, cărbune cu conținut scăzut
de sulf, cărbune cu conținut scăzut de cenușă,
cărbune de lemn (combustibil), cărbune de lemn
pentru grătare, praf de cărbune (combustibil),

(540)

M 2021 00424

21/01/2021
IMPLANT EXPERT SA, STR.
NICOLAE CARAMFIL NR 41,
BUCURESTI, 014141, ROMANIA

ACADEMIA SPATIALA
DR. LEAHU
(531)
(591)
(511)

290

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:galben, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00425

21/01/2021
KOLY MEDICAL SRL, STR.
STEFAN VELICU NR. 43, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

Koly Medical
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01
(591) Culori revendicate:rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Controale medicale, clinici medicale,
servicii medicale, informaţii medicale, consultaţii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), furnizare de servicii medicale,
furnizare de echipamente medicale, închiriere
de instrumente medicale, servicii de analize
medicale, planificare de tratamente medicale,
servicii ale clinicilor medicale, compilarea de
rapoarte medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
de staţiuni balneare, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, servicii medicale în
domeniul diabetului, servicii oferite de clinici
medicale, testare genetică în scopuri medicale,
testare psihometrică în scopuri medicale,
servicii medicale în domeniul nefrologiei, analiză
toxicologică pentru scopuri medicale, servicii
medicale şi de sănătate, servicii medicale
în domeniul oncologiei, analiza alcoolemiei în
scopuri medicale, închiriere de echipamente
şi aparate medicale, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, servicii medicale de
staţiune de tratament, screening de ADN pentru
scopuri medicale, teste psihologice efectuate

în scopuri medicale, servicii de recuperare a
informaţiilor medicale, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sănătăţii, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilităţi, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii medicale pentru
tratarea bolii Alzheimer, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii medicale, şi
anume, fertilizare în vitro, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, întocmire de rapoarte
referitoare la aspecte medicale, elaborare de
profiluri psihologice în scopuri medicale, servicii
de consultanţă în domeniul asistenţei medicale,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul cancerului, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele,
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză), servicii consultative privind aparate
şi instrumente medicale, servicii de clinici
medicale şi de sănătate, servicii de informaţii
medicale furnizate pe internet, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, consiliere privind tratarea
psihologică a afecţiunilor medicale, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, furnizare de informaţii în materie de
îngrijiri medicale, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoţionale asociate afecţiunilor
medicale, controale pe baza razelor X în
scopuri medicale, servicii medicale de şedere
de sănătate la fermă, consultanţă şi servicii
de informaţii despre produse medicale, servicii
de consiliere în materie de instrumente
medicale, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, furnizare de informaţii
medicale referitoare la substanţe toxice, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, furnizare de informaţii medicale
în domeniul dermatologiei, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
furnizare de informaţii medicale în domeniul
geriatriei, furnizare de informaţii medicale în
sectorul sănătăţii, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament, furnizare de
laboratoare medicale, servicii medicale oferite
printr-o reţea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratamentul afecţiunilor corpului omenesc,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienţi, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici şi
spitale, închiriere de aparate şi instalaţii în
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domeniul tehnologiei medicale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stern, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului
pentru personae, servicii de clinici medicale
de zi pentru copii bolnavi, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecţiunilor
medicale, consiliere referitoare la necesităţile
medicale ale persoanelor în vârstă, furnizare
de informaţii medicale în domeniul pierderii
în greutate, servicii de asistenţă şi analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienţilor,
furnizare de servicii online de fişe medicale,
cu excepţia odontologiei, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui din cordonul ombilical, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, furnizarea de informaţii
medicale prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului şi ADN pentru scopuri medicale,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare
la ADN, genetică şi testarea genetică, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la
pacienţi, furnizare de informaţii în materie
de închiriere de maşini şi aparate medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, emiterea de rapoarte
medicale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00426

21/01/2021
SC ADORRI MANUFACTURING
SRL, STR. BERVENI, NR. 86A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013482,
ROMANIA

brilio
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00427

21/01/2021
IMPLANT EXPERT DENTAL
LAB SRL, STR. CHINDIEI NR 4,
BUCURESTI, 040185, ROMANIA

───────

DentaLab
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13
(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
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oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00428

21/01/2021
OLTINA IMPEX PROD COM SRL,
STR. SOCULUI NR. 20A, JUDETUL
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

a produselor proprii și ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
───────

BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR.12-14, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00431

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

21/01/2021
CRISTINA KISELEFF, DRUMUL
SĂRII NR. 24, BL. A48, SC. A,
AP. 7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ISPITA CASEI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutarie,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor: făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutarie,
produse de patiserie şi produse de cofetărie
(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 comerț în spațiu fizic
și/ sau online, cu amănuntul și/sau cu ridicata

cristina kiseleff
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovarea afacerii, promovare de
concerte, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), promovarea de concerte
muzicale, dezvoltare de campanii promoţionale,
managementul promoţional pentru persoane
celebre, promovare, publicitate si marketing
pentru pagini web, online, promovare on line de
pagini web, servicii de publicitate/menţionare /
căutare de sponzorizare, servicii de relaţii cu
publicul şi de promovare a produselor, prin
orice fel de mijloace din aceasta clasă, servicii
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pentru promovarea personalităţilor muzicale,
promovarea afacerii prin mijloace audio-vizuale
şi prin telefon, promovarea on-line de reţele
informatice şi site-uri web, publicitate online într-o reţea computerizată, difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare,
pregătirea, redactarea, difuzarea şi actualizarea
de texte publicitare, de anunţuri şi de materiale
publicitare, comercializarea si administrarea
obiectelor promoţionale, servicii care constau în
căutarea, culegerea, înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise, înregistrări, date şi
informaţii în fişiere informatice-electronice,
gestionarea de fişiere informatice, procesarea
de cuvinte, de informaţii, într-o bază de
date computerizată, organizarea de expoziţii în
scop comercial, prezentarea produselor având
elementele distinctive ale mărcii prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diserve, cărţi pe diverse suporturi,
filme, spectacole, producţii de televiziune,
divertisment, concerte muzicale, produse
promoţionale, precum şi produse din calsele
6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28,
32, 33 (exceptând transportul lor) prin orice
mijloace, în special prin mijloace electronice,
prin intermediul sita-urilor web, al emisiunilor
de teleshopping, sau al canalelor tv comerciale,
permiţând convenabil cumpărătorilor să le
vadă şi sa le cumpere, promovarea de
produse si servicii ale terţilor prin găsirea
de sponsori care să le asocieze cu un
program de decernare de premii, o competiţie
muzicală, promovarea serviciilor de interpretare
a concertelor de vioara prin distribuţia de
materiale tipărite si concursuri promoţionale,
distribuirea de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, broşuri, eşantioane), prin poştă şi
în particular prin vânzarea la distanta prin
cataloage, organizarea şi distribuirea de mostre
publicitare, organizarea de defilare de moda cu
final promoţional, conducerea şi administrarea
afacerilor în domeniu, în special conducerea
afacerilor artistice, servicii de management al
interpreţilor, diseminare de informaţii despre
concerte musicale, concerte de vioara, despre
instruire profesională în domeniul concertelor
prin mass-media, consiliere profesionala pentru
artiştii interpreţi, investigaţii, privind studiile
pe piaţă, estimări şi date (lucrări de birou),
managementul activităţilor de concertare, a
producerii, susţinerii, prestării si furnizării de
concerte de vioara pe paginile de internet şi
social media, a apariţiilor tv si radio.

41. Servicii de publicare de carte în special
povestiri despre muzicieni şi viaţa lor în
industria muzicală, organizarea, conducerea şi
găzduirea de evenimente culturale şi artistice
în special concerte muzicale, show-uri şi
ceremonii cu decernare de premii relativ la
muzică în general, producerea, prestarea şi
furnizarea de divertisment prin organizarea şi
prezentarea de spectacole de divertisment pe
scena sau televizate, de divertisment de tipul
concertelor în special concerte la vioară, pe
pagini social media, website-uri, videoclipuri
YouTube precum şi invitarea de formaţii, DJ, din
ţara şi din străinătate, organizarea de concursuri
de educaţie şi de frumuseţe, organizarea,
coordonare şi susţinerea de concerte, regie
artistică, organizarea de spectacole live, de
music-hall, furnizarea de activităţi, servicii
culturale în general, furnizarea de informaţii,
imagini, video şi text, pe subiectul muzicii, sub
elementele distinctive ale marcii, pe internet
şi pe telefoane mobile şi prin platforme
sociale, furnizarea de videoclipuri cu diferite
genuri muzicale cantate la vioară, organizarea
de expoziţii, galerii de artă, expunere de
opere de artă în general, în scopuri culturale
sau educative, organizarea şi furnizarea de
servicii de club, furnizarea de servicii de
gazdă pentru petreceri, distracţii, organizarea
de petreceri şi evenimente de protocol, oficiale,
particulare şi/sau dansante, organizarea de
evenimente în aer liber, sau în anumite locaţii,
organizarea de evenimente la care se va asculta
muzică, concerte, formaţii, servicii de informaţii
asupra activităţilor de recreere, divertisment şi
organizare de petreceri, instruire şi educaţie
în arta dramatica, în tehnica picturii şi a
decoratiunilor, în realizarea picturilor în general,
producerea de filme, filmări înregistrate pe benzi
video sau alte suporturi (filmare), închirieri de
benzi video şi audio, producerea de materiale
media, servicii de producţie de compoziţie şi
orchestraţie muzicala, redactare de orice fel de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
spectacolelor, servicii al căror scop esenţial
este divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, interpretări ale cântăreţilor şi
dansatorilor, servicii de discotecă, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare de
imagini digitale, montaj de programe radiofonice
şi de televiziune, servicii de informaţii sub forma
de imagini, video şi text furnizate on-line de
la o reţea de computere , servicii de educaţie
relativ la modă, divertisment sub formă de
spectacole în direct şi/sau apariţia personală a
unui personaj costumat, prestarea de servicii
de divertisment educativ, furnizare de imagini
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online nedescărcabile, furnizare de informaţii în
domeniul muzicii, furnizare de spectacole de
divertisment în direct.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00432

(540)

22/01/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2021 00433

22/01/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING
(531)

IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte si produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină si preparate din
cereale, pâine, patiserie si cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, opet, sosuri, condimente, gheată.
32. Bere, ape minerale si gazoase si alte băuturi
nealcoolice, băuturi si sucuri din fructe, siropuri
si alte produse pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte si produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină si preparate din
cereale, pâine, patiserie si cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, opet, sosuri, condimente, gheată.
32. Bere, ape minerale si gazoase si alte băuturi
nealcoolice, băuturi si sucuri din fructe, siropuri
si alte produse pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00435

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV,
ILFOV,ROMANIA

21/01/2021
PREFERA FOODS SA, DN1 KM
392 + 600, COM. GALDA DE JOS,
JUDEŢ ALBA, OIEJDEA, ALBA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00436

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA NITU ION, STR.
DEZROBIRII NR.110, BL. IS8,
SC. A, AP. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PlantZalmon
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, înlocuitori de
carne, înlocuitor de carne de crab, înlocuitori
de carne pe bază de legume, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, pateu vegetal,
cârnați vegetali, somon, nu viu, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din legume, salate
preparate, mezeluri vegetariene, produse din
pește preparate, pentru consum uman, pateuri
de pește, mâncăruri pe bază de pește, cârnați de
pește.
30. Aperitive (tartine), gustări sărate pe bază de
cereale, lasagna, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, pizza, plăcinte cu legume, plăcinte cu
pește, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse de
patiserie conținând legume și pește, sandvișuri,
sandvișuri cu pește.

21/01/2021
ROBRITAN FISH SRL, ZONA
HOTEL PICADILY, RESTAURANT
TIC-TAC, LOT. NR. 2, CAMERA 4,
JUDEŢ CONSTANŢA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROBRITAN FISH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Peşte, nu viu, peşte, conservat, produse
alimentare pe bază de peşte.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00437

21/01/2021
CORPORATE OFFICE SOLUTION
SRL, SOS. BUCURESTI-PLOIESTI,
NR. 73-81, CORP 2, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00439

(740)

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

21/01/2021
DAN RAZVAN TUCA, STR.
FREZIEI, NR. 9, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(540)

E CE TREBE
(531)

TX TRUEFLEX
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Planuri arhitecturale.
42. Servicii de design arhitectural, servicii
de arhitectură, managementul proiectelor
arhitecturale, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de consultanță în materie de
design interior, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere,
consultanță în materie de design, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de consultanță în arhitectură.
───────

Clasificare Viena:
02.09.15; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
produse lactate și înlocuitori, brânzeturi, feta
din caju, icre de amarant, brânză din caju,
iaurt din caju, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut
de fructe, băuturi pe bază de bacterii din acid
lactic, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
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(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi
cu trufe, înălbitori pentru băuturi (lactate), iaurturi
de băut, iaurturi cu gust de fructe, iaurturi
cremoase, iaurturi aromate, iaurt preparat din
lapte de capră, iaurt de soia, iaurt cu conținut
scăzut de grăsimi, iaurt, glazură de frișcă pe
bază de lactate, ghee (unt limpezit), frișcă
vegetală, frișcă sub formă de praf pentru cafea,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), frișcă, fermenți de lapte pentru uz
culinar, creme de brânză, cheag, ceai cu lapte
(în care predomină laptele), înlocuitori de unt,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi, înlocuitori
de brânză, înlocuitori ai margarinei, înlocuitor
de frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără
conținut de lapte, lapte de nucă de cocos
pentru uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit
ca băuturi, lapte de migdale de uz culinar,
lapte de migdale, lapte de cânepă destinat
utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte de cocos
(băuturi), lapte de cocos, lapte de capră, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de arahide,
lapte de albumină, lapte condensat, lapte bătut,
lapte aromat, lapte acidofil, lapte, produse
lactate, kefir (băutură din lapte), preparate
pentru fabricarea iaurtului, preparate cu brânză
de țară, praf de frișcă (produse lactate), praf
de brânză, mix de brânzeturi, mascarpone,
margarină, lichior de ouă (non-alcoolic), lapte
praf pentru scopuri de alimentație, lapte praf
de soia, lapte praf de cocos, lapte praf de
capră, lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, lapte praf, lapte fermentat la cuptor,
lapte fermentat, lapte ecologic, lapte din boabe
de soia, lapte deshidratat, lapte degresat, lapte
de vacă, lapte de ovăz, lapte de orez de uz
culinar, lapte de orez, lapte de oaie, zer uscat,
zer de unt, zer, unt cu usturoi, unt cu plante
aromatice, cremă de unt, unt, tzatziki, tempeh,
sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de lactate,
sosuri de brânză, smântână grasă, smântână

(produse lactate), smântână, skyr (iaurt tipic
islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka (lapte
fermentat), produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, produse lactate tartinabile,
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză alba, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă (apă îngheţată), făină de soia pentru
mâncare, ierburi uscate precum cimbru,
marar, patrunjel, leustean, busuioc, rozmarin,
tarhon, oregano, menta, piper, boia, praf
si fulgi de chili, sos de chili, ienibahar,
cuișoare, usturoi granulat, foi de dafin uscate,
scorțișoară (mirodenii), anason în formă de
stea, chimion, ardei iuți uscați, amestecuri
de condimente, apă sărată pentru murături,
condiment din murături, esențe de uz alimentar
(cu excepția uleiurilor esențiale), bicarbonat
de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru
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copt), conservanți pentru alimente, semințe de
susan (condimente), semințe de mac utilizate
ca mirodenii, zahăr, zahăr pudră, semințe
de chimen destinate utilizării ca mirodenie,
arome de lămâie pentru alimente sau băuturi,
praf de copt, dropsuri mentolate destinate
utilizării pentru împrospătarea respirației, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele
decât cele pentru uz medical, bomboane,
bomboane fără zahăr, mentă (bomboane cu -),
caramele tari (bomboane), bomboane zaharicale
(nemedicamentoase),
bomboane
umplute,
bomboane aromate, preparate aromatice pentru
bomboane, dulciuri (bomboane) care conțin
fructe, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, biscuiți, înghețată,
cereale pentru micul dejun, terci și griș.,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, cereal procesate, amidon şi
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt şi drojdie, aperitive (tartine), biscuiți crocanți
condimentați, chipsuri de porumb, batoane de
cereale și batoane energizante, biscuiți crackers,
ciocolată, pâine, dulciuri (produse de cofetărie),
deserturi reci din produse lactate, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi pe bază
de lapte artificial, deserturi din iaurt, sos de
brânză velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare
și hrană pentru animale, 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, trufe, proaspete, susan comestibil,
neprocesat, ciuperci, proaspete, conuri de
pin, quinoa, neprocesată, orez, neprocesat,
migdale (fructe proaspete), castane, proaspete,
susan comestibil, neprelucrat, cartofi proaspeţi,
lămâi proaspete, frunze aromate proaspete ale
arbustului de piper japonez (sansho), susan
comestibil, neprelucrat., ciuperci proaspete,
plante naturale, porumb proaspăt, alune,
proaspete, nuci proaspete, nuci de cocos
neprelucrate.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru
fabricarea
băuturilor
nealcoolice,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, aperitive fără alcool, băuturi care
conțin vitamine, băuturi cu proteine, băuturi

din aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, esențe pentru fabricarea băuturilor cu
excepţia uleiurilor esenţiale, concentrate utilizate
în prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
aperitiv cu alcool, băuturi spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, vin, jeleuri alcoolice
(cocktailuri), lichioruri, esențe alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale, extracte alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale.
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, servicii
de intermediere comercială, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, 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, brânzeturi, 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 în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,

299

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la
arta culinară, servicii de consultanță în
domeniul competițiilor culinare, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere de camere, organizare și furnizare
de cazare temporară, spații pentru festivități și
facilități temporare de birouri și reuniuni, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering hotelier, închiriere de echipament de
catering, sculptură culinară.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00442

21/01/2021
FUNDATIA PRAIS, STR.
ALEXANDRU PUŞKIN NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011996,
ROMANIA

LUMEA TA?CURATĂ!
www.lumeatacurata.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16
(591) Culori revendicate: roşu, galben,
albastru, violet, verde deschis, verde
inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 00443

21/01/2021
S.C. DMB GOLF MANAGEMENT
S.R.L., STR. VRANCEI NR. 7,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

IZVOR DE GOLF
(511)
300

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, furnizare
de activități recreative, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații recreative,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizarea de instalații pentru
activități de recreere în aer liber, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de cluburi de fani, organizare de competiții,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, punere la dispoziție de săli
de divertisment, săli de jocuri, servicii de cluburi
de fani, servicii de cluburi de fani (divertisment),
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii pentru
golf, cursuri de golf, lecții de golf, organizarea
turneelor de golf, organizare de turnee de
golf, pregătire fizică pentru practicarea golfului,
organizare de competiții de golf, închiriere
de echipament de golf, divertisment de tipul
turneelor de golf, organizare de turnee de golf
profesionist, planificarea de turnee profesioniste
de golf, servicii de divertisment legate de jocul
de golf, furnizare de instalații pentru jocul de
golf, ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, servicii de caddy la jocul de golf (băiat
care strânge mingile de golf), organizare de
turnee sau competiții de golf pentru profesioniști,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri de
golf, organizare, planificare și coordonare de
turnee sau concursuri de golf profesional, servicii
pentru terenuri pentru practicarea loviturilor de
golf (driving range).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00444

21/01/2021
TERRA LIFE SRL, STR. GEORGE
ENESCU NR.20D, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

Nutriento
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 11.01.01
(591) Culori revendicate: violet, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consultanță profesională în materie de
nutriție, furnizare de informații referitoare la
nutriție, consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, consultanță în nutriție.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00445

(210)
(151)
(732)

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(740)

21/01/2021
SILVER BOOK SECURITY S.R.L.,
STR. MARIN SORESCU, NR. 83A,
JUDETUL DOLJ, SAT ALBESTI,
COMUNA SIMNICU DE SUS,
DOLJ, ROMANIA

M 2021 00446

21/01/2021
NICOLETA NEGURĂ, SAT
ŞTEFAN CEL MARE, NR. 364,
JUDETUL NEAMT, COMUNA
ŞTEFAN CEL MARE, NEAMȚ,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR.POLONA NR. 115, BL. 15,
SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

(540)

Nicoleta Negură N.N
(531)

SILVER BOOK SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole vestimentare pentru bărbați,
blănuri (îmbrăcăminte), cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate,
crinoline, curele (accesorii vestimentare), fuste,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, rochii
de bal, rochii de gală pentru femei, rochii de
mireasă, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru sugari și copii mici, sacouri
de gală, ținute de seară, trusouri (articole de
îmbrăcăminte).
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00447

(740)

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

21/01/2021
ZSOLT SAJGÓ, STR. REMETEA,
NR. 302, JUDETUL MURES,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00449

(740)

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

(540)

GarageTrainer

21/01/2021
ALEXANDRA-OANA CUCU,
STR. CHIŞODEI NR. 23, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
LILIANA-VASILICA CUCU,
STR. CHIŞODEI NR. 23, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare
de
informații
despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online (instruire), publicarea de
materiale multimedia online, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site web
online, furnizare de informații despre educație
fizică pe un site web online, organizare de
sesiuni de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online.
───────

(540)

ia tricotată ŢINE DE
CALD, ROMÂNEŞTE.

(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00448

21/01/2021
S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L., STR. MOECIU, NR. 7A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014271,
ROMANIA

O carte pe zi!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.06;
24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
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 (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 siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
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line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00450

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

25/01/2021
DOBROVAZNE SRL, SAT
MĂGURA, NR. 136, JUD. VÂLCEA,
COMUNA MIHĂEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

(540)

AGUU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. 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 de
jucărie, 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,
coarde de sărit, 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 (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), 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, jucării 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,
jucării 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 (jucării),
machete de trenuri (jucării), 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 (jucării),
echipament locuri de joacă (jucării), 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 (jucării), plastilină de jucărie,
plastilină fosforescentă (jucării), pistoale de apă
(jucării), pomi de crăciun de jucărie, sănii
(echipament recreativ), săbii de jucărie, săgeți de
jucărie, puzzle-uri logice de manipulat, puzzleuri 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,
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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 (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo (jucării), zmeie
(jucării).
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: 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 de jucărie, 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, coarde de sărit, 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
(jucării), figurine cu gât flexibil (jucării), 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, jucării 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,
jucării 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 (jucării),
machete de trenuri (jucării), 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 (jucării),
echipament locuri de joacă (jucării), 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 (jucării),
plastilină de jucărie, plastilină fosforescentă
(jucării), pistoale de apă (jucării), pomi de crăciun
de jucărie, sănii (echipament recreativ), săbii
de jucărie, săgeți de jucărie, puzzle-uri logice
de manipulat, 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 (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo (jucării), zmeie
(jucării), uleiuri pentru bebeluși, șampon pentru
bebeluși, loțiuni pentru bebeluși, pudră pentru
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bebeluși, șampon spumă pentru bebeluși, lapte
de corp pentru bebeluși, spumant de baie pentru
bebeluși, , balsamuri de păr pentru bebeluși,
balsamuri pentru păr destinate bebelușilor,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
creme pentru bebeluși și copii (nemedicinale),
creme de protecție solară pentru bebeluși,
alimente pentru copii mici, preparate dietetice
pentru copii, scutece triunghiulare pentru copii
(hârtie), alimente pentru copii și sugari, lapte
praf pentru copii mici, lapte praf pentru
sugari și copii mici, scutece pentru bebeluși,
alimente pentru bebeluși, chiloței (scutece)
pentru bebeluși, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, scutece de înot pentru bebeluși,
unguente cu mentol pentru bebeluși, scutece
adaptate din celuloză pentru bebeluși, alimente
din lapte praf pentru bebeluși, scutece de înot
pentru bebeluși, refolosibile, saltele de înfășat
bebeluși, de unică folosință, pantaloni de unică
folosință din hârtie pentru fixarea scutecului
bebelușului, scutece de unică folosință din
hârtie și celuloză, pentru bebeluși, piscine
metalice (structuri) pentru copii, tacâmuri pentru
copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși, agrafe
de păr pentru bebeluși, linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, cântare
pentru bebeluși, dispozitive de monitorizare
a bebelușilor, dispozitive electronice de
supraveghere pentru bebeluși, suzete pentru
copii, suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, articole pentru alăptarea bebelușilor,
aparate pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive
pentru alăptarea bebelușilor, suzete și tetine
pentru bebeluși, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, capace de wc
pentru copii, vase de toaletă pentru copii,
purificatoare de aer pentru cărucioare de
copii, vagonete pentru copii, cărucioare pentru
copii, cărucioare pliabile pentru copii, scaune
auto pentru copii, anvelope pentru biciclete
de copii, hamuri pentru cărucioare de copii,
coșuri pentru cărucioare de copii, scaune auto
portabile pentru copii, prelate de cărucioare
pentru copii, , cărucioare mici pentru transportul
copiilor, hamuri folosite la cărucioarele de
copii, cărucioare pentru copii care incorporează
landouri, perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor, scaune înălțătoare pentru copii,
pentru vehicule, scaune pentru copii folosite
în vehicule, genți adaptate pentru cărucioare
de copii, husă de scaun auto pentru copii,
scaune auto de siguranță pentru copii, capote
și huse pentru cărucioare de copii, hamuri de
siguranță pentru copii, pentru mașină, hamuri
de siguranță pentru copii, pentru scaune de
vehicule, centuri de siguranță pentru copii pentru

utilizare în vehicule, scaune de siguranță pentru
bebeluși și copii pentru vehicule, elemente
de securizare pentru copii pentru scaunele
de vehicule, cărucioare pentru bebeluși cu
suporturi de bebeluși detașabile, scaune auto
portabile pentru bebeluși, bijuterii pentru copii,
instrumente muzicale pentru copii, cărți pentru
copii, plastilină pentru copii, tăblițe de scris
pentru copii, cărți de povești pentru copii, caiete
de activități pentru copii, seturi de pictură pentru
copii, cărți pentru copii care includ o componentă
audio, bavete din hârtie pentru bebeluși, umbrele
pentru copii, rucsacuri pentru purtat copii,
rucsacuri pentru transportat copii, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de umăr
pentru copii, marsupii pentru transportul copiilor
mici, marsupii pentru transportul bebelușilor,
paturi pentru copii, premergătoare pentru
copii, mobilier pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), scaune de copii, pătuțuri
pentru copii, balansoare pentru copii, coșuri
pentru copii, pătuțuri de voiaj pentru copii,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, închizători
de siguranță rezistente la acțiunea copiilor
(nemetalice) pentru recipiente, protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, perne de susținere folosite la scaunele
de siguranță de mașină pentru copii, protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, scaune pentru bebeluși,
perne pentru bebeluși, mobilier pentru bebeluși,
premergătoare pentru bebeluși, , coșuri pentru
bebeluși, coșuri pentru bebeluși (pătuțuri),
scaune adaptate pentru bebeluși, leagăne
electrice pentru bebeluși, paturi portabile pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, perne
antirostogolire pentru bebeluși, pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, suporturi pentru schimbarea
bebelușilor, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, scaune de masă pentru bebeluși,
scaune de baie pentru bebeluși, covorașe pentru
țarcuri de bebeluși, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, perne (altele decât cele pentru uz medical)
pentru susținerea bebelușilor la examinare, olițe
pentru copii, olițe portabile pentru copii, căzi
de plastic pentru copii, cădițe pentru bebeluși,
căzi de baie pentru bebeluși, căni de tranziție
pentru bebeluși și copii, prosoape pentru copii,
prosoape (textile) pentru copii mici, baldachine
pentru pătuțuri de copii, cuverturi pentru paturi
pentru copii, pături pentru bebeluși, lenjerie
de pat pentru bebeluși, săculeți de dormit
pentru bebeluși, saci de dormit pentru bebeluși,

306

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluși, materiale textile pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluși, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
salopetă de copii, încălțăminte pentru copii,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru copii, costume de baie
pentru copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de purtat pe cap pentru copii,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintro singură piesă pentru sugari și copii mici,
ghete pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși,
pantofi pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, costume de bebeluși, bluzițe
pentru bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
chiloței pentru bebeluși, botoșei tricotați pentru
bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, jucării pentru copii mici, castele
gonflabile pentru copii, jucării pentru cărucioare
de copii, jocuri electronice educative pentru
copii, costume de carnaval pentru copii, structuri
de joacă pentru copii, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), triciclete pentru copii mici
(jucării), aparate de jocuri electrice educaționale
pentru copii, jucării pentru bebeluși, leagăne
pentru bebeluși, scaune de leagăn pentru
bebeluși, saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00451

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(511)

21/01/2021
SET SAIL ADVERTISING SRL,
STR. ŞTIRBEI-VODĂ NR. 152,
BL. 26B, SC. 4, ET. 4, AP. 12,
SECTOR1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Keep on sailing!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
materiale imprimate, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, afișe, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), bilete,
broșuri, buletine informative, calendare, carduri
de fidelitate din hârtie, cărți, cărți poștale și
cărți poștale ilustrate, cartonașe de colecție,
cataloage, coperte (coperți) de reviste, cursuri
tipărite, diplome imprimate, felicitări cu mesaje
motivaționale, formulare (imprimate), ghiduri
tipărite, hărți de navigație pentru utilizarea
pe bărci cu vele, jurnale, manuale de
instrucțiuni pentru educație, materiale educative
și didactice, orare imprimate, organizatoare
personale, periodice, pliante informative tipărite,
premii imprimate, publicații educative, publicații
periodice, reviste de călătorii, reviste (publicații
periodice), ziare, tipărituri.
38. Comunicare de date prin mijloace de
telecomunicații, comunicare de date prin
mijloace electronice, comunicare prin mijloace
electronice, furnizare (punere la dispoziție)
de servicii pentru conferințe electronice,
emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de știri
(transmisii).
39. Servicii de navigație, închiriere de sisteme
de navigație, planificare de itinerarii (servicii de
navigație), închiriere de echipamente gps pentru
navigație, servicii de consultanță în domeniul
navigației, navigație (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), servicii de navigație prin
sistemul de poziționare globală (gps), transport,
transport nautic, rezervare de locuri pentru
transport nautic.
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41. Emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, concursuri televizate, administrare
(organizare) de concursuri, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizarea
de concursuri în domeniul educație sau
divertisment, servicii de educație, instruire și
divertisment, producție de programe tv.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00452

(740)

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

25/01/2021
DOBROVAZNE SRL, SAT
MĂGURA NR. 136, JUD. VALCEA,
COMUNA MIHĂEȘTI, VALCEA,
ROMANIA

(540)

MAJAK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini de călcat, prese de călcat, mașini
de călcat electrice, mașini electrice de călcat
haine, mașini rotative de călcat haine, prese de
călcat pentru materiale textile, mașini de călcat
pentru articole textile, mașini de călcat și prese
de rufe, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, mașini de aspirare de
uz casnic, mașini electrice de uz casnic pentru
aspirare, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini de curățare prin aspirare
folosite în fabricație, mașini de cusut, mașini
electrice de cusut, mașini de cusut tricotaje,
mașini de cusut cu sârmă, mașini industriale
robotice de cusut, mașini de cusut pentru uz
industrial, mașini de cusut de uz casnic, mașini
de spălat, mașini de spălat, mașini de spălat
rufe, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
industriale, mașini de spălat electrice, mașini de
spălat vase, mașini de spălat podeaua, mașini de
spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini de
spălat pahare, mașini de spălat textile, mașini de
spălat sticle, mașini de spălat cu uscător, mașini
de spălat rufe (electrice), mașini de spălat pentru
veselă, mașini de spălat pentru tigăi, mașini de

spălat pentru oale, mașini industriale robotice de
spălat, mașini de spălat cu presiune.
9. 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
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
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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, căşti fără
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, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, 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,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio 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,
afişaje 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,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
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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 (OLEDuri), 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, genţi
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 CDrom, 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 compactdiscuri, 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-romuri 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,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
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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 compactdiscuri 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, mouseuri 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
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cu 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, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere 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 inteligente care
transmit date către ceasuri 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.
11. Aparate de distribuție a băuturilor
refrigerate, aparate de distribuire a apei
purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
(aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
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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
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare

de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, vitrine termice pentru sectorul
restaurației.
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: 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
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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
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 fără 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, căşti fără
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, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, 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,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio 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,
afişaje 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),
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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,
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, aparate de proiecție, 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 (OLEDuri), 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, cduri 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 cduri, 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, genţi
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 cdrom, 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
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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 compactdiscuri, 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-ROMuri 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, 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 compactdiscuri 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, mouseuri 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
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(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 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, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu

sisteme fax , încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere 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,
mașini de călcat, prese de călcat, mașini de
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călcat electrice, mașini electrice de călcat haine,
mașini rotative de călcat haine, prese de călcat
pentru materiale textile, mașini de călcat pentru
articole textile, mașini de călcat și prese de rufe,
aspirator cu tocător pentru curățarea resturilor de
gunoaie, mașini de aspirare de uz casnic, mașini
electrice de uz casnic pentru aspirare, mașini de
aspirare pentru curățarea de impurități, mașini
industriale de aspirare folosite în producție,
mașini de curățare prin aspirare folosite în
fabricație, mașini de cusut, mașini electrice
de cusut, mașini de cusut tricotaje, mașini de
cusut cu sârmă, mașini industriale robotice de
cusut, mașini de cusut pentru uz industrial,
mașini de cusut de uz casnic, mașini de cusut
pentru , textile și piele, acționare cu pedală
pentru mașini de cusut, fiare de călcat, mașini
de tuns, mașini electrice de tuns, mașini de
tuns electrice, mașini de tuns barba, mașini
de spălat, mașini de spălat, mașini de spălat
rufe, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
industriale, mașini de spălat electrice, mașini de
spălat vase, mașini de spălat podeaua, mașini
de spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini
de spălat pahare, mașini de spălat textile, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat cu uscător,
mașini de spălat rufe (electrice), mașini de spălat
pentru veselă, mașini de spălat pentru tigăi,
mașini de spălat pentru oale, mașini industriale
robotice de spălat, mașini de spălat cu presiune,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice portabile, cântare de baie digitale,
aparate de distribuție a băuturilor refrigerate,
aparate de distribuire a apei purificate și
răcite, aparate combinate de producere și de
distribuire de gheață, aparate de expunere
a alimentelor refrigerate, aparate de făcut
gheață, aparate de refrigerare, aparate de
refrigerare pentru lichide, aparate de răcire cu
gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea

alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de, uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate , electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
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ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, vitrine termice, pentru sectorul
restaurației.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, deşeuri și aşternuturi
pentru animale de companie.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00454

(740)

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

21/01/2021
METO INTERNATIONAL IMPORT
EXPORT SRL, NICOLAE
CARAMFIL 56, BL 21C, SC. 1,
AP. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00453

21/01/2021
MARC KHALIL, STR. MATEI
BASARAB, MB 15, SCARA A
APARTAMENT 6, ETAJ 1, JUD.
IALOMITA, SLOBOZIA, 920025,
IALOMIȚA, ROMANIA

FERMA MARIA

RikBo
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Tablete, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
pentru telefoane, huse pentru tablete, carcase
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pentru telefoane mobile, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de
calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice.
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 tabletelor, huselor (adaptate) pentru
calculatoare, huselor pentru calculatoare de
tip laptop, huselor pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, monitoare, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturilor
pentru stocarea de date, echipamentului și
accesoriilor pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitivelor audio-vizuale și
fotografice, calculatoarelor și hardware-ului
de calculator, calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, componentelor și
pieselor de calculator, dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00456

21/01/2021
SOGARDI CONSULTING SRL,
STR. PADES NR. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ESENZIO home my sanctuary
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13
(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, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale de construcții și elemente
din metal, containere, articole de transport și
ambalare din metal, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie,
statui și obiecte de artă din metale comune,
structuri și construcții metalice transportabile,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu 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,
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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 vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de veselă, căni, pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, preparate pentru
curățare și odorizante, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mobilier, corpuri
pentru depozitare, articole pentru decorarea
casei, covoare, tablouri., servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu paturi, așternuturi, saltele, perne, lenjerie
de masă, pături, materiale textile pentru baie,
produse textile pentru masă, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
dezinfectanți, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu echipamente pentru
curățare, măturare și spălare.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00458

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenții de
import și export, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop comercial sau publicitare, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse textile
și înlocuitori, materiale pentru umplere și
capitonare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lenjerii de pat, cuverturi,
cearșafuri, pături, cuverturi, plăpumi, pilote, huse
de perne, perne, saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu așternuturi
și somiere.

21/01/2021
INSULA LENJERIEI SRL, STR.
ZARZARILOR NR. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

CASA MINUNATA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.07.17; 07.03.25;
26.01.01
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Articole de menaj din materiale textile,
articole textile de menaj confecționate din
materiale nețesute, materiale textile, produse
textile și înlocuitori pentru acestea, produse de
filtrare din material textil, lenjerie, lenjerie de pat
și pături, lenjerie de pat de frotir, apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), articole textile utilizate
ca lenjerie de pat, baldachine de pat, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi pentru canapele, cuverturi
matlasate, fețe de pernă, învelitori de pat, huse
textile pentru plapume, fețe de plapumă, huse
pentru perne, lenjerii de pat cu volane, lenjerii de
pat cu falduri, lenjerie pentru pătuțuri, plăpumi,
pilote cu puf de gâscă, strat de protecție pentru
saltele (altele decât cele pentru incontinență),
articole textile sintetice la bucată, articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de pernă,
articole textile la bucată pentru confecționarea
cuverturilor de pat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,

(540)

M 2021 00459

21/01/2021
SC SUSHI CIRCLE ON SRL, STR.
CLOSCA 63, JUD. SALAJ, ZALAU,
450053, SĂLAJ, ROMANIA

HĀTO THE JAPANESE
EXPERIENCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Orez, paste făinoase și tăieței, sare,
condimente, mirodenii, plante aromatice
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
sushi.
43. Servicii de catering, servicii de mâncare la
pachet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00460

21/01/2021
BUILD HIGH SRL,
TUDOR VLADIMIRESCU 42,
JUD. MEHEDINTI, DROBETA
TURNUSEVERIN, 220016,
MEHEDINȚI, ROMANIA

M 2021 00461

26/01/2021
MELONI CARE SRL,
PRELUNGIREA GHENCEA NR. 65,
JUD ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

Meloni
(531)

BUILD HIGH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 07.01.24
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
4059C)
(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.
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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata şi servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.
40. Servicii de personalizare de obiecte
ceramice, servici de personalizare cu placi de
mozaic, asamblarea personalizată a materialelor
pentru alţii.
───────

M 2021 00462

22/01/2021
ALEXANDRA-SIMONA DUMITRU,
SOS. MANGALIEI NR. 69 BL. MG8
SC. A ET. 2 AP 11, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Purple Mosaic Design
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 05.05.20
(591) Culori revendicate: mov închis, mov
deschis, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de produse ceramice, produse din mozaic
manufacturate, produse unicat din mozaic,
decorațiuni de interior şi exterior din mozaic
de sticlă şi ceramică, rame foto, suporturi de
pahare, suporturi de lumânări, oglinzi, piese
de mobilier, bijuterii, cutii de bijuterii, plăcuţe
decorative, vase decorative, corpuri de iluminat,
ghivece ceramice (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, servicii

(210)
(151)
(732)

M 2021 00463

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL,
CALEAARADULUI NR. 33, AP. 07,
JUD. TIMIS,TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

22/01/2021
BIANCO GROUP SRL,
STR.ALEXANDRU VAIDA
VOIEVOD NR.18, SAD 3,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

Uţa şi Ţoi
(531)
(591)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.05; 27.05.11;
02.05.23; 03.07.06; 03.07.24
Culori revendicate: galben, roşu,
portocaliu, negru, bej
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Caiete de activităţi pentru copii, cărţi, cărţi de
poveşti, cărţi de poveşti pentru copii, poveşti sub
formă de imagini (tipărite).
28. Jucării tip activităţi multiple pentru copii,
structuri pentru locuri de joacă (jucării), jucării,
jocuri legate de personaje de ficţiune.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, publicitate, servicii de marketing,
marketing pe internet, publicitate online.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00467

22/01/2021
VLAD - VALENTIN MĂNESCU,
ALEEA CAMPUL CU FLORI NR. 10,
BL. A48 SC. B AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062026, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00466

09/02/2021
NARCIS-CĂTĂLIN BECIU, STR.
NICOLAE BĂLCESCU NR. 33,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

6S by Vlad
(531)

Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.
───────

RADIO IN COLORS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00468

22/01/2021
VLAD - VALENTIN MĂNESCU,
ALEEA CAMPUL CU FLORI
NR. 10, BL. A48 SC. B AP. 16,
SECTOR6, BUCUREȘTI, 062026,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2021 00470

22/01/2021
CLAUDIU-LUCIAN ISPAS, BD.
CHISINAU NR. 7, BL. A1, SC.A,
ET. 10, APT. 42, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

iuni

6ème Sens by Vlad
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Aparate storcătoare de fructe, storcătoare
electrice de suc de fructe, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe, mașini pentru
tăierea legumelor, mixere alectrice (aparate
pentru bucătărie), aparate electrice de feliat
produse alimentare, aparate de râșnit electrice
de bucătărie, aparate de stoarcere a portocalelor
(acționate electric), dispozitive pentru decojire
(aparate acționate electric), aparate electrice de
bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, aparate de curățat cu aburi,
mașini și aparate electrice de curățat, teluri
electrice pentru uz casnic, mixere electrice de uz
casnic, aparate electrice pentru curățenie, pentru
uz casnic, roboți de bucătărie electrici pentru uz
casnic, râșnițe de uz casnic, altele decât cele
manuale, aparate electrice de uz casnic pentru
ambalarea alimentelor în vid, imprimante 3D.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare (control), de salvare
şi
didactice,
aparate
si
instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
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imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, echipament şi accesorii
pentru procesarea datelor (electrice şi
mecanice), computere, software, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcţionare
şi creare hărţi, ceasuri inteligente, dispozitive
de comunicaţii portabile, sub formă de
ceasuri de mână, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
aparate de fotografiat, camere de bord,
carcase pentru camere, camere video portabile,
suporturi pentru camere video, tablete, software
pentru tablete, huse pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, telefoane, telefoane inteligente,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, ochelari cu
camera video, aparate de supraveghere vizuala,
aparate de control de supraveghere (electrice),
microfoane, detectoare, brățări inteligente,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
carduri de memorie, boxe, boxe portabile,
casti fara fir, casti audio, ochelari de realitate
virtuală, tocuri de ochelari de vedere, ochelari de
soare, rame foto digitale, baterii externe, genți
adaptate pentru laptopuri, masti de protectie,
brelocuri electronice sub formă de dispozitive de
comandă la distanță, amplificatoare, imprimante,
imprimante multifuncționale (MFP), imprimante
termice, camere de unghi mort pentru
autovehicule, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, folii de
protecție pentru tablete, camere web, camere
de termoviziune, camere retrovizoare pentru
vehicule, sonerii electronice cu camere video
pentru uși, temporizatoare (pentru camerele de
luat vederi și aparatele de fotografiat), memorie
flash, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, USB hub-uri, routere USB fără fir,
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, încărcătoare
USB pentru țigările electronice, trepiede pentru
aparate fotografice, lacăte cu amprentă digitală,
emițătoare și receptoare wireless.
10. Aparate de masaj, scaune de masaj, pernuțe
de masaj termal, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, role de masaj electrice,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate
de masaj acționate electric, aparate pentru
vibromasaj, aparate de masaj de uz personal,

aparate de masaj, electrice sau neelectrice,
măști medicale, măști respiratorii, altele decât
cele pentru respirație artificială, mănuși medicale
din latex, mănuși chirurgicale, mănuși de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, termometre de uz medical,
termometre digitale de uz medical, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), lămpi de uz
medical, lămpi cu ultraviolete pentru scopuri
medicale.
11. Sterilizatoare, sterilizatoare de aer,
sterilizatoare cu ultraviolete, recipiente sub
presiune pentru sterilizare, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, aparate de sterilizare pentru
uz medical, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, lămpi germicide,
lampi cu led, aparate de refrigerare, frigidere
portabile, frigidere pentru vin, frigidere electrice
de uz casnic, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, răcitoare de apă,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, filtre de
apă, filtre de ceai (aparate), filtre de apă
pentru robinet de uz casnic, filtre de cafea
electrice, filtre de aer pentru uz casnic, aparate
pentru dezodorizare, percolatoare electrice de
cafea, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient).
12. Dronă, drone civile, drone cu cameră, drone
de livrare, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale.
14. Piese și accesorii pentru instrumente
de măsurare a timpului, accesorii pentru
ceasuri, accesorii pentru bijuterii, ceasuri cu
brățară, ceasuri mecanice, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri deșteptătoare, ceasuri
automate, lanțuri de ceas, cutii de ceas,
brățări de ceas, ceasuri de buzunar, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasuri de birou,
brățări metalice pentru ceasuri, mecanisme
pentru întoarcerea ceasurilor, huse pentru
ceasuri de mână, ceasuri de mână cu
aparate GPS, cutii (adaptate) pentru articole de
ceasornicărie, ceasuri mecanice cu întoarcere
manuală, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, ceasuri cu funcție de comunicare fără
fir, brățări, brățări (bijuterii), brățări din mărgele,
brățări pentru ceasuri de mână, pietre prețioase
semiprelucrate și imitații ale acestora, articole de
bijuterie cu pietre ornamentale, pietre prețioase
și semiprețioase, curele de ceas din metal,
piele sau plastic, ștrasuri, ceasuri de mână
pentru utilizare în aer liber, mărgele pentru
meditație, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
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imitații ale acestora, pandantive, lanțuri (bijuterii),
pandantive pentru lanțuri de ceas, brelocuri.
18. Bagaje, pungi, portofele, portcarduri
(marochinărie), portofele atașabile la curea,
genți și portofele din piele, suporturi din piele
pentru cărți de credit, suporturi sub formă de
portofele pentru chei, suporturi pentru cărți de
vizită sub formă de portofele, portofele, inclusiv
portcarduri, genți, genți impermeabile, genți de
umăr, casete pentru monede, casete din piele
sau din piele artificială, borsete, rucsacuri.
28. Jucării, titireze (jucării), jucării vorbitoare,
jucării electronice, drone (jucării), jucarii
inteligente, jucării cu baterii, vehicule (jucării),
jucării pentru apă, jucării electronice teleghidate,
jucării cu radiocomandă, jucării de exterior,
telecomenzi pentru jucării, titireze ca jucării,
roboți de jucărie, roboți de jucărie cu
radiocomandă, vehicule de jucărie cu
telecomandă, farse (articole de joacă), aeronave
de jucărie, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, aparate de jocuri
video pentru acasă, console de jocuri, jocuri
computerizate cu baterii și ecran lcd, console
portabile pentru jocuri video, animale de jucărie
cu motor.
35. Servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
amănuntul online, toate cele susmenţionate cu
privire la produsele mentionate anterior la clasele
7, 9, 10, 11, 12, 14, 18 si 28.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00471

(740)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR.51, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

22/01/2021
SOCEANU ŞTEFAN-DANIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
SAT CUCOIU, NR. 4, JUDETUL
VALCEA, COMUNA TITESTI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Taxiul cu Miere
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din fructe cu miere.
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, produse apicole,
propolis, tinctură de propolis, lăptițor de matcă,
fagure brut de uz alimentar, alimente preparate
din miere, propolis de uz alimentar, lăptișor de
matcă și/sau conținând miere, propolis de uz
alimentar și/sau lăptișor de matcă ca ingrediente
principale.
31. Polen de albine (materie primă).
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe cu miere,
băuturi din legume și sucuri din legume cu miere.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri in legatura cu miere,
miere naturala, miere maturata natural, miere cu
plante aromatice, miere biologica pentru consum
uman, produse apicole, propolis, tinctura de
propolis, laptisor de matca, fagure brut, alimente
preparate din miere, propolis, lăptișor de matcă

328

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

și/sau conținând miere, propolis și/sau lăptișor
de matcă ca ingrediente principale, produse
din fructe cu miere, polen de albine, băuturi
din fructe și sucuri de fructe cu miere, băuturi
din legume și sucuri din legume cu miere
(exceptând transportul lor), 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 publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00474

22/01/2021
ROMBIOMEDICA SRL, STR.PARIS
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
11815, ROMANIA
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT
PENTRU VIAŢĂ
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
03.01.01; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
Culori revendicate: alb, albastru,
bleumarin
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de agenţii de import de dispozitive
medicale.
39. Servicii de distribuţie dispozitive medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00475

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
JUD. ILFOV, SNAGOV, 077165, ILFOV,
ROMANIA

22/01/2021
VALERIU-IONUT MUNTEAN, STR.
CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 131A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EXTALYS
(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,
administrare de birouri de afaceri pentru terți,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, afaceri (servicii de
relocare pentru -), asistență administrativă
în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale
sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
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întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la
afaceri, experți în domeniul eficienței activității
comerciale, furnizor de servicii externalizate
în domeniul managementului relațiilor cu
clienții, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, investigații comerciale,
management de afaceri comerciale, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, planificare privind
gestionarea afacerilor, respectiv căutare de
asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificarea administrării afacerilor,
realizarea de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, reorganizare a
proceselor de afaceri, servicii de administrare
a afacerilor, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertize în domeniul
eficienței comerciale, servicii de management al
riscului afacerilor, servicii de specialitate privind
eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii on-line de colaborări de afaceri
în rețea, servicii pentru afaceri referitoare la
organizarea de societăți mixte, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii privind
fuziuni de firme, servicii privind planificarea
afacerilor, supervizare de afaceri, supervizarea
administrării afacerilor, supravegherea afacerii

(în numele terților), contabilitate, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate și audit-ul
afacerilor, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de consiliere referitoare la
declarațiile de venit (contabilitate), întocmirea
statelor de salarii, servicii de prelucrare de
date în domeniul întocmirii statelor de salarii,
servicii de consultanță comercială privind
stabilirea salariilor și a schemei personalului,
managementul resurselor umane, consultanță în
domeniul resurse umane, îndeplinirea funcțiilor
unui departament de resurse umane pentru
terți, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi
45. Servicii juridice, asistență juridică la
întocmirea contractelor, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetări juridice, compilare de informații
juridice, consiliere cu privire la litigii, consiliere
juridică, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consultanță oferită de
experți pentru problemele juridice, consultanță
pentru afaceri juridice personale, consultanță
în materie de litigii, contencios (servicii de-),
furnizare de opinii juridice de specialitate,
furnizarea de informații cu privire la servicii
juridice, intermediere în proceduri juridice,
mediere, pregătirea de rapoarte juridice,
revizuirea standardelor și practicilor în vederea
asigurării conformității cu legile și reglementările,
servicii de arbitraj, servicii de arbitraj în legătură
cu relațiile industriale, servicii de arbitraj,
intermediere și conciliere privind conflicte,
servicii de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de consiliere în materie de
reglementări, servicii de consultanță juridică în
domeniul fiscal, servicii de consultanță pentru
proprietatea intelectuală pentru investitori,
servicii de informare pe probleme legale, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
mediere, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor, servicii de înregistrare de societăți,
servicii juridice în domeniul imigrației.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00478

22/01/2021
WHITE DEALS SRL, SOS
PANTELIMON, NR. 256, BL. 53,
SC. 53, AP. 49, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021648, ROMANIA

DANUBEWD TOOLS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie, scări
de metal, scări din metal, scări confecționate
din metal, scări metalice, scări mobile metalice,
trepte scări metalice, scări mobile din metal,
scări și schele metalice, trepte pentru scări
de aluminiu, uși metalice basculante, feronerie
pentru uși, uși metalice antifoc, zăvoare
(metalice) pentru uși, uși metalice pentru
interioare, role pentru uși glisante, uși batante din
metal, uși pliante din metal, balamale metalice
pentru uși, uși de garaj metalice, uși metalice
de garaj, uși exterioare din metal, tocuri metalice
pentru uși, cadre metalice pentru uși, țăruși
(articole de fierărie), arcuri (articole de fierărie),
mici articole de fierărie, catarame din metale
obișnuite (articole de fierărie), feronerie pentru
dulapuri.
7. Dispozitive de stropit (mașini), lance de
stropit sub formă de instrumente agricole,
lance de stropit sub formă de instrumente
horticole (maşini), lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare (maşini), atomizoare sub
formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, unelte hidraulice, unelte
electrice hidraulice, pompe hidraulice, cricuri
hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, suporturi pentru cricuri hidraulice,
cricuri pneumatice, cricuri pneumatice pentru
ridicare (mașini), platforme mobile (elevatoare),
platforme mobile (hidraulice), platforme mobile
(electrice), platforme de lucru mobile elevatoare,
mecanisme hidraulice de ridicare, mecanisme
hidraulice de acționare a supapelor, dispozitive
hidraulice de ridicat, dispozitive hidraulice
pentru închiderea ușilor, dispozitive pentru

deschiderea ferestrelor, hidraulice, dispozitive
pentru deschiderea ușilor, hidraulice, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de comandă pentru
mașini, dispozitive hidraulice de acționare a
porților, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de închidere
pentru ferestre, hidraulice, dispozitive hidraulice
pentru închiderea sau deschiderea porților
(organe de mașini), dispozitive hidraulice pentru
deschiderea sau închiderea ușilor (organe de
mașini), chei tubulare (unelte), chei tubulare
(mașini), extensii de chei tubulare pentru unelte
electrice, chei tubulare de torsiune hidraulice,
dispozitive electrice pentru grădinărit, mașini
și dispozitive electrice pentru șlefuire, de
uz gospodăresc, cricuri electrice, macarale,
macarale derrick, macarale catarg, macarale
mobile, macarale fixe, macarale fixe și
mobile, macarale (aparate de ridicat), gheare
pentru macarale, clești de ridicare pentru
macarale, macarale cu cabluri, echipament
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru măturare, curățare și
spălare, echipamente de ridicare pentru
manipularea încărcăturilor, generatoare de
electricitate, generatoare de curent continuu,
generatoare electrice de urgență, pompe, pompe
submersibile, pompe pneumatice, pompe
centrifuge, pompe (mașini), compresoare.
8. Chei tubulare, tije pentru chei tubulare,
seturi de chei tubulare, chei tubulare (scule
manuale), chei tubulare (acționate manual),
seturi de chei tubulare (scule manuale),
chei pentru filtre de ulei (acţionate manual),
chei universale (acţionate manual), cuțite de
grădinărit (unelte de mână), unelte manuale
de grădinărit, cricuri manuale (unelte manuale),
unelte agricole manuale, berbeci (unelte
manuale), târnăcoape (unelte manuale), darace
(unelte manuale), spatule (unelte manuale), furci
(unelte manuale), dălți (unelte manuale), echere
(unelte manuale), linguri (unelte manuale),
pistoale (unelte manuale), vincluri (unelte
manuale), lopeți (unelte manuale), greble (unelte
manuale), amestecătoare (unelte manuale),
unelte pentru altoit (unelte manuale), unelte
manuale pentru îndepărtarea scaieților, scule
pentru prășit (unelte manuale), pulverizatoare
pentru insecticide (unelte manuale), clești pentru
dezizolare de cabluri (unelte manuale), foarfece
pentru plase de sârmă (unelte manuale),
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
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și întreținere, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, aparate electrice de coafare,
chei reglabile (unelte de mână), chei reglabile
(unelte acționate manual).
22. Corturi, corzi pentru corturi, prelate pentru
corturi, corturi pentru alpinism, corturi de cultură,
corturi pentru duș, corturi (nu pentru camping),
corturi (copertine) pentru rulote, corturi folosite
ca anexe la vehicule, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, pungi din materiale
textile pentru depozitarea corturilor, corturi
realizate din materiale textile, corturi pentru
alpinism sau camping, corturi pentru pescuitul cu
undița.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Bulion.
30. Oțet, oțet aromat, muștar, ketchup,
maioneză, sosuri cu hrean.
35. Servicii de comerț cu amănuntul online,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00480

24/01/2021
REPREZENTANȚA CONSILIULUI
MONDIAL ROMÂN, ROMÂNIA,
STR. ION BREZEANU NR. 41, CAM
124, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DULCE ROMÂNIE, ȚARA
MEA DE DOR... 100 de locuri
de văzut din ROMÂNIA !
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.

și

(540)

25/01/2021
LEMON INTERIOR DESIGN
S.R.L., STR. DRUMUL TABEREI,
NR. 81, BLOC TD3, ETAJ 6, AP.
37, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

LEMON INTERIOR DESIGN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.
42. Servicii
de
arhitectură,
consultanţă
în
arhitectură,
proiectarea
construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, design de arte grafice, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul construcţiilor de clădiri, cercetare
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
planificare urbană.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00483

M 2021 00482

25/01/2021
MARIAN BADETOIU, PRINCIPALA
20, JUD. TELEORMAN, PUTINEIU,
TELEORMAN, ROMANIA

CAMARA BUNICI
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00487

(740)

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

25/01/2021
ANA MARIA STANCU, BLD.
TIMIȘOARA, NR. 89, BL. C1.7,
SC. A, ET. 3, AP. 18, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROBO HUB
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.06;
02.01.01
(591) Culori revendicate: verde deschis, verde
închis, portocaliu deschis, portocaliu
închis, argintiu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
şi servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: aplicații software pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
41. Educație,
divertisment
și
sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare
de
testări
și
evaluări
în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere de formare (instruire),
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de

pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri
de instruire în elaborarea bazelor de date,
cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, educație în domeniul
procesării de date, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, furnizare
de formare profesională, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor de
prelucrare a datelor, instruire educativă, instruire
în domeniul dezvoltării informatice, instruire în
domeniul dezvoltării sistemelor de software,
instruire în domeniul operării programelor
de calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în domeniul
programării pe calculator, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, instruire în
domeniul utilizării calculatoarelor, instruire în
materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în
tehnicile de prelucrare de date, instruire
profesională, instruire în utilizarea și operarea
procesoarelor de date, instruirea angajaților,
organizare de ateliere profesionale și cursuri de
pregătire profesională, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
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de cursuri de instruire tehnică, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de programe de instruire pentru tineri,
organizare de sesiuni de formare, pregătire în
domeniul dezvoltării de programe de calculator,
pregătire în domeniul operării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul prelucrării de
date, pregătire în domeniul proiectării de memorii
de calculator, pregătire în domeniul proiectării
de programe pentru calculator, pregătire
profesională în informatică, pregătire și instruire,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație și pregătire profesională,
servicii de formare cu privire la repararea
sistemelor de testare controlate de calculator
(instruire), servicii de formare cu privire la
întreținerea sistemelor de testare controlate
de calculator (instruire), servicii de formare în
domeniul calculatoarelor, servicii de formare în
domeniul testării asistate de calculator, servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui
de calculator, servicii de formare profesională,
servicii de formare în domeniul proiectării tehnice
asistate de calculator (instruire), servicii de
formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
servicii de instruire cu privire la utilizarea
tehnologiei informației, servicii de instruire în
materie de sisteme informatice, servicii de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, servicii de pregătire în domeniul
dezvoltării de software (instruire), servicii de
pregătire în informatică (instruire), servicii
de învățământ la distanță oferite online,
servicii de pregătire profesională în domeniul
informaticii (instruire), servicii educative în
materie de aplicații ale sistemelor informatice,
servicii educative în materie de scriere
a programelor informatice (instruire), servicii
educative referitoare la calculatoare (instruire),
servicii educative referitoare la sistemele
informatice (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00488

25/01/2021
ANA MARIA STANCU, BLD.
TIMIȘOARA, NR. 89, BL. C1. 7,
SC. A, ET. 3, AP. 18, SECTOR 6,
ROMANIA

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

(540)

#VINROBOȚII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
şi servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: aplicații software pentru roboți,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA).
41. Educație,
divertisment
și
sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare
de
testări
și
evaluări
în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere de formare (instruire),
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri
de instruire în elaborarea bazelor de date,
cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, educație în domeniul
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procesării de date, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, furnizare
de formare profesională, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor
de prelucrare a datelor, instruire educativă,
instruire în domeniul dezvoltării informatice,
instruire în domeniul dezvoltării sistemelor
de software, instruire în domeniul operării
programelor de calculator, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, instruire în
domeniul programării pe calculator, instruire în
domeniul proiectării de calculatoare, instruire în
domeniul scrierii de programe pentru calculator,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
instruire în domeniul utilizării calculatoarelor,
instruire în materie de hardware de calculator,
instruire în operarea sistemelor software,
instruire în proiectarea de sisteme software,
instruire în tehnicile de prelucrare de date,
instruire profesională, instruire în utilizarea
și operarea procesoarelor de date, instruirea
angajaților, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, organizare
de ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire la
calculatoare, organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de programe de
instruire pentru tineri, organizare de sesiuni de
formare, pregătire în domeniul dezvoltării de
programe de calculator, pregătire în domeniul
operării memoriilor de calculator, pregătire
în domeniul prelucrării de date, pregătire în
domeniul proiectării de memorii de calculator,
pregătire în domeniul proiectării de programe
pentru calculator, pregătire profesională în
informatică, pregătire și instruire, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de

formare cu privire la repararea sistemelor
de testare controlate de calculator (instruire),
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator
(instruire), servicii de formare în domeniul
calculatoarelor, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator (instruire), servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui
de calculator, servicii de formare profesională,
servicii de formare în domeniul proiectării tehnice
asistate de calculator (instruire), servicii de
formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
servicii de instruire cu privire la utilizarea
tehnologiei informației, servicii de instruire în
materie de sisteme informatice, servicii de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, servicii de pregătire în domeniul
dezvoltării de software (instruire), servicii de
pregătire în informatică (instruire), servicii
de învățământ la distanță oferite online,
servicii de pregătire profesională în domeniul
informaticii (instruire), servicii educative în
materie de aplicații ale sistemelor informatice
(instruire), servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice (instruire),
servicii educative referitoare la calculatoare
(instruire), servicii educative referitoare la
sistemele informatice (instruire).
42. Servicii de inginerie în domeniul roboticii,
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
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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,
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
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
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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 online 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, amenajări
interioare comerciale, amenajări interioare
pentru clădiri, cercetare în domeniul designului,
concepție grafică de materiale promoționale,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), consultanță privind
alegerea perdelelor (decorațiuni interioare),
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, 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,
consultanță în materie de design web, creare
de animații pentru alte persoane, creare de
animații și efecte speciale pentru terți, creare
de design de produse de consum, creare de
ilustrații grafice, creare de pagini principale
pentru rețele informatice, creare de pagini
principale pentru terți, creare și design de siteuri web pentru terți, creare și furnizare de
pagini web pentru terți, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), creare și întreținere de site-uri
(pagini web) pentru terți, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, crearea și proiectarea
de pagini web pentru terți, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de ambalaje, design de ambalaje pentru
terți, design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de pagini principale și pagini web, design

grafic, design grafic asistat de calculator,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design pentru
magazine, design pentru restaurante, design
pentru unități sportive, design vizual, design
și dezvoltare de produs, dezvoltare de pagini
web pentru terți, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
principale, evaluări tehnice privind designul,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de produs,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de ansambluri rezidențiale, realizarea de
planuri (construcții), pregătirea parametrilor de
proiectare pentru imaginile vizuale, proiectare
(amenajare) de baruri, proiectare a exterioarelor
clădirilor, proiectare asistată de calculator pentru
grafică video, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare de
aparate și mașini de umplere, proiectare de
automobile, întocmire de rapoarte cu privire
la design de artă grafică, întocmire de
rapoarte despre design industrial, întocmite de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare de
bucătării, proiectare de calculatoare, proiectare
de case, proiectare de clădiri, proiectare de
clădiri cu atmosferă controlată, proiectare de
clădiri industriale, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de format electronic
de cd-rom pentru baze de date electronice,
proiectare de forme de turnare, asistată de
calculator, proiectare de hoteluri, proiectare de
hardware pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de jocuri, proiectare
de lucrări creative audiovizuale, proiectare
de materiale de ambalat și de împachetat,
proiectare de materiale tipărite, proiectare
de modele, proiectare de pagini principale,
proiectare de pagini principale și de siteuri web, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, proiectare de produs, proiectare
de produse noi, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de spații
de birou, proiectare de telefoane, proiectare
(design) de bucătării, proiectare (design) de
băi, proiectare (design) de clădiri, proiectare
(design) de magazine, proiectare (design) de
puburi, proiectare (design) de restaurante,
proiectare de vehicule cu motor, proiectare de
vehicule și de piese și componente pentru
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vehicule, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, proiectare în domeniul
industriei auto, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
proiectare și dezvoltare de rețele, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, proiectare și dezvoltare de baze
de date, proiectare și dezvoltare de produse
noi, proiectare și dezvoltare de tehnologii noi
pentru alte persoane, proiectare și implementare
de pagini web pentru terți, proiectare și
implementare de pagini web în rețea pentru terți,
proiectare și testare de produse noi, proiectare
și testare în vederea dezvoltării de produse
noi, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare și întreținere de siteuri informatice pentru terți, proiectare științifică
și tehnologică, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării birourilor,
proiectarea amplasării mobilierului de birou,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, schițe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă, 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
consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru proiectarea
sistemelor informaționale, servicii de consultanță
în materie de decorațiuni interioare, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de proiectare
a sistemelor informatice, servicii de creare
de pagini web de internet, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, servicii
de design de brand, servicii de design de
mobilier pentru interiorul automobilelor, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de vehicule, servicii
de design grafic pentru calculator, servicii de
design grafic pentru suprafețe vitrate, servicii
de design interior pentru buticuri, servicii de
design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de design interior și exterior, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de design pentru
amplasare de birouri, servicii de design pentru
restaurante, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii de design privind vitrinele
magazinelor, servicii de design în domeniul

arhitecturii, servicii de dezvoltare de pagini
web, servicii de grafică digitală, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de ilustrare (design), servicii
de ilustrații grafice pentru terți, servicii de
inginerie și inginerie asistată de calculator,
servicii de proiectare a clădirilor, servicii de
proiectare asistată de calculator, servicii de
proiectare asistată de calculator în domeniul
arhitecturii, servicii de proiectare asistată de
calculator pentru proiecte de construcții, servicii
de proiectare grafică, servicii de proiectare
la comandă, servicii de proiectare grafică
și de design pentru vehicule, servicii de
proiectare pentru sisteme de afișare în scopuri
promoționale, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare privind
proprietățile imobiliare, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare referitoare
la dezvoltarea de sisteme de procesare a
informațiilor computerizate, servicii de proiectare
referitoare la procesoare de date, servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator, servicii
de proiectare tehnică industrială, servicii de
proiectare tehnologică, servicii de proiectare și
creare de pagini web, servicii de proiectare
și desen tehnic asistate de calculator, servicii
de proiectare științifică, servicii pentru designul
de clădiri industriale, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii pentru proiectare
(design) de cluburi, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, servicii pentru proiectarea
industrială de calculatoare, servicii tehnologice
privind designul, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, consultanță tehnologică,
servicii de consultanță tehnologică, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
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și a băuturilor, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de bufete cu autoservire, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de snackbaruri.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00489

25/01/2021
LEMON OFFICE DESIGN S.R.L.,
STRADA NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 12-14, CORP A, PARTER,
SPATIUL COMERCIAL A.P-1,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 00490

25/01/2021
CARMEN-FLORENTINA OANCEA,
BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.9B,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LEMON OFFICE DESIGN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.
42. Servicii
de
arhitectură,
consultanţă
în
arhitectură,
proiectarea
construcţiilor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, design de arte grafice, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, cercetare în
domeniul construcţiilor de clădiri, cercetare şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
planificare urbană.
───────

ARTIZZANA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 26.05.08;
29.01.15
(591) Culori revendicate: roz, negru, roşu,
galben, portocaliu, albastru, verde, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
lucrări de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, ornamente din ceramică,
ornamente din cristal, ornamente din sticlă, statui
din porţelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, cutii de ceramică, modele
ornamentale confecționate din porțelan, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de
artă din porțelan, plăci din ceramică, porțelan
decorativ, recipiente ceramică, sticlă decorativă,
nu pentru construcții, urne, vase din ceramică,
vaze, vaze din ceramică pentru podea, farfurii
decorative, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, sticlă ornamentală.
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25. Articole de îmbrăcăminte, articole de

încălțăminte, articole de îmbrăcăminte şi părţi
ale acestora, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului.
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,
regruparea în avantajul terților a statuilor,
figurinelor, plăcilor și obiectelor de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, incluse-în această clasă, sticlei
neprelucrate sau semiprelucrate, cu utilizare
nespecificată, veselei, articolelor de bucătărie
și recipientelor, ustensilelor cosmetice și
de toaletă, ustensilelor de uz menajer
pentru curățat, periilor și materialelor pentru
perii, materialelor pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, lucrărilor
de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, ornamentelor din ceramică,
ornamentelor din cristal, ornamentelor din
sticlă, statuilor din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, obiectelor de artă din
porțelan, pământ ars sau sticlă), cutiilor de
ceramică, modelelor ornamentale confecționate
din porțelan, obiectelor decorative [artistice]
din sticlă, obiectelor de artă din porțelan,
plăcilor din ceramică, porțelanului decorativ,
recipientelor ceramice, sticlei decorative,
nu pentru construcții, urnelor, vaselor din
ceramică, vazelor, vazelor din ceramică
pentru podea, farfuriilor decorative, inelelor
decorative pentru lumânări din metale
prețioase, sticlei ornamentale, articolelor de
îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
părților de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articolelor pentru acoperirea capului, articolelor
pentru acoperirea capului, bijuteriilor, casetelor
pentru bijuterii și cutiilor pentru ceasuri,
statuetelor, figurinelor, lucrărilor de artă,
ornamantelor și decorațiunilor din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, recipientelor și dispozitivelor de închidere
și suporturilor pentru acestea, nemetalice,
afișajelor, standurilor și indicatoarelor, nu din
metal, materialelor textile, accesoriilor pentru
îmbrăcăminte, articolelor de cusut și articolelor
decorative din materiale textile, decorațiunilor
de perete și tavan, materialelor și mijloacelor
pentru decorare și artă, mobilei (obiectelor
pentru decorare), țesăturilor pentru decorațiuni
interioare (exceptând transportul), pentru a

permite clienţilor să le vadă şi să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00492

25/01/2021
LEMON OFFICE DESIGN S.R.L.,
STRADA NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 12-14, CORP A, PARTER,
SPATIUL COMERCIAL A.P-1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

LEMON OFFICE DESIGN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.02; 27.05.24
(591) Culori revendicate: alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.
42. Servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, poiectarea construcțiilor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare/design
interior, design de arte grafice, proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul constructiilor de clădiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terți,
planificare urbană.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

30. Amestec de făină pentru alimente, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
produse de panificație, floricele de porumb,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri pe bază
de făină, amestecuri preparate pentru pâine,
pâine, pesmet din pâine, produse de panificație
de toate tipurile (chips-uri, sticks-uri), pișcoturi,
preparate din pâine, respectiv gustări și chipsuri,
pizza, inclusiv semipreparată sau conservată
(refrigerată sau congelată), biscuiți sărați și
snacksuri pentru gustare (pe bază de aluat),
mirodenii, cornuri, torturi, prăjituri, napolitane,
dulciuri, produse de cofetărie, pâine prăjită,
biscuiți.

M 2021 00494

25/01/2021
CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.
(ACTIVAND SUB DENUMIREA
CHIPITA S.A.),
12TH KMNATIONAL ROAD
ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA
MUSAT & ASOCIATII INTELLECTUAL
PROPERTY SRL,
BULEVARDUL AVIATORILOR 43,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

M 2021 00495

25/01/2021
CĂTĂLINA-FRANCESCA AXENTI,
STR. PĂUNEȘTI NR. 10,
SECTOR3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

7DAYS BAKE ROLLS BRAN
Ti AMO

(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roșu închis,
roșudeschis (Pantone 485 C),
negru(Pantone 6 C), alb, maro
(Pantone7624 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din cartofi, respectiv: chips-uri, stixuri, cartofi pai, fulgi de cartofi, bulete de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
brânzeturi, uleiuri și grăsimi comestibile.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00496

(210)
(151)
(732)

25/01/2021
DIVARE CONCEPT SRL, STR.
AMARADIA NR.29A, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, 200157, DOLJ,
ROMANIA

(540)

M 2021 00497

08/02/2021
VLAD CRISTIAN DUMITRU,
IACOB NEGRUZZI NR. 14, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DIVARE UȘI - PARCHET
- DECORAȚIUNI
(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, feronerie.
───────

DARE SOCIETY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, formare în afaceri
(instruire).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00498

25/01/2021
ȘTEFANIA - FLORENTINA
RUSEV, STR. SFANTA ANA
NR. 13, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

ANCHE Studio trust your creativity.
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Corpuri de iluminat.
20. Accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, artă murală din lemn în 3D,
obiecte de artă din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastic, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), articole
decorative textile (perne), articole pentru pătuţuri
(cu excepţia lenjeriei de pat), balansoare
(mobilier), balansoare pentru copii (mobilier),
banchete pentru pian, bancuri de lucru (mobilier),
bancuri (mese) de lucru industrial, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
(mobilier), birouri modulare (mobilier), birouri şi
mese, butoni din porţelan pentru uşi, canapele,
cărucioare de servit ceaiul, casete (sicrie),
comode (mobilier), corpuri de bucătărie, corpuri
de dulapuri, coşuri pentru bebeluşi (pătuţuri),
cutii de depozitare (lemn), cutii de depozitare
(plastic), cutii decorative de lemn, decoraţii
pentru masă (ornamente) confecţionate din
lemn, dulapuri ca mobilier, şnururi pentru
draperii, dulapuri (mobilier), etajere (mobilier),
fotolii, jaluzele de interior şi accesorii pentru
perdele şi jaluzele de interior, nemetalice,
măsuţe, mese, mobilă de toaletă incluzând
lavoare, mobilă şi mobilier, mobilier de baie,
mobilier de bucătărie, mobilier de exterior,
mobilier de grădină, mobilier de interior, noptiere,
obiecte de artă confecţionate din lemn de
bambus, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din lemn, obiecte de artă din lemn, oglinzi

(sticlă argintată), oglinzi decorative, oglinzi de
perete, oglinzi de baie, paturi, saltele şi perne,
perne, paturi, pătuţuri pentru copii, paturicanapea, rafturi (mobilier), rame pentru tablouri,
saltele, scări şi trepte mobile, nu din metal,
scaune (mobilier), scaune ca mobilier de birou,
scaune de birou, scaune de copii, scaune înalte
(mobilier), sertare pentru mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblarea articole
de mobilier, şezlonguri, şifoniere, somiere de pat,
statuete, figurine, lucrări de artă, omamanfe şi
decoraţiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, taburete, umeraşe şi cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) şi cârlige
pentru îmbrăcăminte, uşi de mobilier.
24. Draperii cu falduri, aşternuturi pentru pat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, în special produse de mobilier
şi de artă (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
birouri, 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 online de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse de
mobilier şi de artă.

343

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale de uz medical.

M 2021 00499

25/01/2021
STEFAN MATEI, ALEEA
DUMBRAVITA, NR. 2A, BL. 229A,
APT. 95, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

Six Pizza
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza conservată, pizza
congelată, pizza (preparată), pizza împăturită
(calzone).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de pizzerii.

(740)

(540)

M 2021 00502

25/01/2021
IONUȚ-CRISTIAN ONEAȚĂ, STR.
SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ, NR. 51,
BUCURESTI, ROMANIA
DANA-CATALINA ONEAȚĂ, INT.
SOLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ, NR. 51,
BUCURESTI, ROMANIA
RADU-IONUT NECHITA, STR.
AMURGULUI, NR. 8, BL. 4, SC.
1, ET. 2, AP. 44, BUCURESTI,
ROMANIA
MARIUS-ADRIAN PUIU, SAT
ULMENI, JUDETUL BUZAU,
COMUNA ULMENI, BUZĂU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURIA14-A15,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Mèvis Coffee

───────
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00501

25/01/2021
DACIA PLANT SRL, STR.
HARMANULUI, JUDETUL
BRASOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

FEROVITAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea.
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,
regruparea în avantajul terților a cafelei, pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
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(210)
(151)
(732)

(540)

de deșeuri menajere, servicii de transport de
deșeuri periculoase.
40. Ignifugare (pentru textile sau blănuri),
ignifugare de mobilier, ignifugarea materialelor
textile, ignifugarea țesăturilor, ignifugarea
îmbrăcămintei, ignifugare.
41. Cursuri de formare (instruire), organizare de
cursuri (instruire), oferte de cursuri de instruire,
cursuri de instruire privind sănătatea, organizare
de cursuri de formare (instruire), organizare și
coordonare de cursuri (instruire), cursuri prin
corespondență (învățământ la distanță).

M 2021 00503

25/01/2021
SC IGIENA SERV SRL, STR.
CONCORDIEI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040193, ROMANIA

───────

IGIENA SERV NOI
SUNTEM SOLUTIA!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.07.05; 29.01.13
(591) Culori revendicate: rosu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare, alții decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de curățenie prin intermediul alpinismului utilitar,
curățarea coșurilor de fum, servicii de curățenie,
servicii de curățenie în spațiile comerciale,
servicii de curățenie în spații publice, servicii de
curățenie pentru birouri, furnizare de servicii de
curățenie, servicii de curățenie pentru hoteluri,
servicii de curățenie pentru toalete, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie pentru
hoteluri, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
de curățenie pentru case particulare, servicii
de curățenie domestică, servicii de evacuare
(curățenie), servicii de curățenie industrială,
servicii de deszăpezire, servicii de dezinfecție
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de deratizare
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de torcretat,
servicii de reîncărcare a stingătoarelor de
incendii.
39. Servicii de transport de deșeuri, servicii de
eliminarea deșeurilor, servicii de transport al
deșeurilor contaminate, servicii de depozitarea
deșeurilor, servicii de transportarea deșeurilor
către groapa de deșeuri, servicii de colectare de
deșeuri lichide, servicii de colectare și transport
de deșeuri electronice, servicii de colectare
de deșeuri industriale, servicii de colectare
de deșeuri comerciale, servicii de colectare

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00504

25/01/2021
BROTIFUL SRL, STR. MAICA
DOMNULUI NR. 4, BL. T57, SC. 2,
ET. 8, AP. 78, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023723, ROMANIA

BROWtiful
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Machiaj pentru piele, machiaj pentru ochi,
machiaj pentru față, machiaj de scenă, machiaj
multifuncțional.
44. Servicii de vopsit sprâncenele, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de vopsire a
sprâncenelor, servicii de epilare a sprâncenelor
cu ață, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de consultanță în domeniul
machiajului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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29/01/2021
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS
SPORTIV, STR. VASILE CONTA
NR. 16, ET. 6, CAM. 603, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020954, ROMANIA

FEDERATIA ROMANA
DE DANS SPORTIV
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(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00506

25/01/2021
ANDRA ANASTASIA ALEXA,
STR. CIURCHI 117A, BL. D ETJ. 4
AP. 2, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

Culcuș
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, materiale imprimate,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic.
27. Învelitori (decorațiuni) de perete și tavan,
învelitori (acoperiri) pentru pereți din materiale
textile, articole decorative pentru perete
(netextile), articole netextile, decorative pentru
pereți, lucrate manual, articole pentru acoperirea
pereților, învelitori (acoperiri) din hârtie pentru
pereți, învelitori (acoperiri) din plastic pentru
pereți, acoperiri din plută pentru pereți, articole
pentru acoperirea tavanului fabricate din hârtie,
covoare de lână lucrate manual, învelitori
(acoperiri) pentru pereți, cu excepția celor
din materiale textile, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul de opere de artă furnizate de galerii
de artă, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu

amănuntul în magazine de covoare, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, 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
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00508

(740)

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

25/01/2021
VALLEY TRAINING S.R.L., STR.
V, NR. 1A, CAMERA 1, SAT ȘAG,
JUDEŢ TIMIŞ, COMUNA ȘAG,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Legume conservate, legume conservate (în
ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, jeleuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, chipsuri
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume,
fructe conservate, fructe deshidratate, fructe
preparate, fructe, gătite, fructe congelate, fructe
uscate, fructe în conservă, cipsuri din fructe,
pastă de fructe, jeleuri de fructe, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, conserve de fructe,
fructe la borcan, fructe conservate în alcool,
jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00510

(740)

SC CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ
SRL, BDUL TAKE IONESCU NR.
24-28 SC. B AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

25/01/2021
CORINA-ESTERA BARBU,
SAT LOVRIN NR. 1187, JUDEŢ
TIMIŞ, COMUNA LOVRIN, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00509

25/01/2021
SC AGRICULTURE DYNAMICS
SRL, STR. CUZA VODA NR. 162,
CAMERA 2, JUDEŢ ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, 115300,
ARGEȘ, ROMANIA

CHANTIA LET
US CHARM YOU
(531)

agriculture dynamics.ro
(531)

Clasificare Viena:
18.01.08; 05.03.11; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: gri închis, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
produse legate de domeiul agricol.
───────

Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez,tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produsede patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, servicii de vânzare prin internet,
servicii de comerţ electronic cu produse din clasa
30.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00511

(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

03/02/2021
LEYLA ALEXANDRA BADEA,
BLD. PIPERA NR. 141, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AYMUUN
(531)

Clasificare Viena:
01.07.01; 01.05.01; 09.05.09; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, gri petrol
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze, servicii de vânzare
cu amănuntul sau engros, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
furnizarea de bunuri şi servicii a unei pieţe on-line
pentru cumpărători şi vânzători, administrarea
afacerilor şi servicii asociate magazinelor de
comerţ cu amănuntul sau en-gros, servicii

de comerţ cu amănuntul sau en-gros, servicii
de comerţ electronic şi anume, furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau en-gros, servicii de amenajare
vitrine şi produse pentru magazinele de vânzare
cu amănuntul sau en-gros, servicii de centre
comerciale cu comercializare cu amănuntul sau
en-gros, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii asociate magazinelor de vânzări cu
amănuntul sau en-gros, servicii asociate vânzării
cu amănuntul sau en-gros prin intermediul unei
reţele computerizate, servicii de comenzi
on-line, răspândirea publicităţii prin intermediul
reţelelor electronice de comunicaţii on-line,
prezentarea produselor pe medii de comunicare
pentru comercializare cu amănuntul
sau
en-gros, consiliere şi informare comercială şi
de afaceri, organizarea de expoziţii cu scopuri
comerciale şi de publicitate, organizarea de
târguri
cu scopuri comerciale şi de
publicitate, publicarea de materiale imprimate
şi în format electronic pentru scopuri de
publicitate, dezvoltarea de strategii pentru clenţi
sub aspect de publicitate şi de marketing, lucrări
de birou şi de publicitate pentru programele
de reţinere a clienţilor, distribuire de materiale
publicitare, publicitate prin poşta directă (broşuri,
fluturase, imprimate, eşantioane), servicii de
primire a comenzii, servicii de facturare în
contextul comerţului electronic şi aranjarea
de contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
produselor, servicii de agenţii de de import şi
export administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu amănuntul,
toate acestea, în legătură cu produsele din clasa
25.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00512

(740)

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

25/01/2021
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA, 1800 VEVEY, VEVEY,
ELVEȚIA

(540)

NESPRESSO WORLD
EXPLORATIONS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substitute de
cafea, extracte din substitute de cafea, alimente
şi băuturi pe bază de substitute de cafea, cicoare
(substitut de cafea).

(210)
(151)
(732)

M 2021 00514

(740)

TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 3,
BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7,SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

25/01/2021
CAFELIER SPECIALITY
COFFEE SRL, STRADA EUGEN
JEBELEANU NR. 31B, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 00513

25/01/2021
AD REGESTA SRL, DRUMUL
VALEA ARGOVEI NR.32C,
MANSARDA, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CAFELIER
(531)

Clasificare Viena:
11.03.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, băuturi pe bază de cafea.
43. Servicii oferite de o cafenea.

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL,
SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 3,
BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

REGESTA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare și introducere
de informații în baze de date informatizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00515

(210)
(151)
(732)

M 2021 00516

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR.PORII NR.152, SC. III, AP. 96,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, 030044,
CLUJ, ROMANIA

25/01/2021
URBAN FOOD & DRINKS S.R.L.,
STRADA PRIMAVERII, NR. 7,
JUDEŢ PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

25/01/2021
SANTECH LOGISTIC SRL,
MUN. DEVA, NR. 30B, JUD.
HUNEDOARA, SÂNTUHALM,
030044, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Rulotika camper box concept

QUBE RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena:
11.01.01; 26.04.05; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, serviii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.11
(591) Culori revendicate: vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Rulote de camping (vehicule), rulote
de camping (vehicule recreative), vehicule,
automobile,
vehicule
automobile,
rulote
(vehicule).
35. Realizare
de
expoziții
comerciale
în
domeniul
automobilelor,
publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ cu
rulote și mașini noi.
39. Închirieri de automobile, închirieri de mașini,
închirieri de autovehicule, închirieri de vehicule,
organizarea închirierii de vehicule, inchiriere de
rulote.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00517

(210)
(151)
(732)

M 2021 00518

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

25/01/2021
CEDOMSERVICE SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL, NR. 12,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100421, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

25/01/2021
CEDOMSERVICE SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL, NR. 12,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100421, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

DELTA - 45
(511)

DELTA - 60

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini pentru așezarea betonului, mașini
pentru nivelarea betonului, mașini pentru
finisarea betonului, mașini de construcție cu
beton, mașini pentru pavare cu beton, maşini
de construcţie, în special maşini pentru
fabricarea, transportul betonului şi mortarului
pentru construcţii, şi anume maşini de malaxare
a betonului, pompe de beton, maşini de stropit cu
beton, stâlpi de distribuire a betonului (organe de
maşini), pompe pentru pastă groasă şi instalaţii
de malaxare a betonului, maşini şi aparate
mecanice pentru recondiţionarea resturilor de
beton, piese pentru produsele mașini pentru
așezarea betonului, mașini pentru nivelarea
betonului, mașini pentru finisarea betonului,
mașini de construcție cu beton, mașini pentru
pavare cu beton, maşini de construcţie, în
special maşini pentru fabricarea, transportul
betonului şi mortarului pentru construcţii, maşini
de malaxare a betonului, pompe de beton,
maşini de stropit cu beton, stâlpi de distribuire
a betonului (organe de maşini), pompe pentru
pastă groasă şi instalaţii de malaxare a
betonului, maşini şi aparate mecanice pentru
recondiţionarea resturilor de beton.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini pentru așezarea betonului, mașini
pentru nivelarea betonului, mașini pentru
finisarea betonului, mașini de construcție cu
beton, mașini pentru pavare cu beton, maşini
de construcţie, în special maşini pentru
fabricarea, transportul betonului şi mortarului
pentru construcţii, şi anume maşini de malaxare
a betonului, pompe de beton, maşini de stropit cu
beton, stâlpi de distribuire a betonului (organe de
maşini), pompe pentru pastă groasă şi instalaţii
de malaxare a betonului, maşini şi aparate
mecanice pentru recondiţionarea resturilor de
beton, piese pentru produsele mașini pentru
așezarea betonului, mașini pentru nivelarea
betonului, mașini pentru finisarea betonului,
mașini de construcție cu beton, mașini pentru
pavare cu beton, maşini de construcţie, în
special maşini pentru fabricarea, transportul
betonului şi mortarului pentru construcţii, maşini
de malaxare a betonului, pompe de beton,
maşini de stropit cu beton, stâlpi de distribuire
a betonului (organe de maşini), pompe pentru
pastă groasă şi instalaţii de malaxare a
betonului, maşini şi aparate mecanice pentru
recondiţionarea resturilor de beton.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00519

(210)
(151)
(732)

M 2021 00520

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC. III, AP. 96,
LOC. FLOREȘTI, 030044, CLUJ,
ROMANIA

25/01/2021
CEDOMSERVICE SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL, NR. 12,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100421, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

(540)

25/01/2021
ASOCIAȚIA CORNELIUGROUP,
STR. NUCILOR NR.8, JUD.
HUNEDOARA, MUNICIPIUL DEVA,
330069, HUNEDOARA, ROMANIA

DELTA - 75
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini pentru așezarea betonului, mașini
pentru nivelarea betonului, mașini pentru
finisarea betonului, mașini de construcție cu
beton, mașini pentru pavare cu beton, maşini
de construcţie, în special maşini pentru
fabricarea, transportul betonului şi mortarului
pentru construcţii, şi anume maşini de malaxare
a betonului, pompe de beton, maşini de stropit cu
beton, stâlpi de distribuire a betonului (organe de
maşini), pompe pentru pastă groasă şi instalaţii
de malaxare a betonului, maşini şi aparate
mecanice pentru recondiţionarea resturilor de
beton, piese pentru produsele mașini pentru
așezarea betonului, mașini pentru nivelarea
betonului, mașini pentru finisarea betonului,
mașini de construcție cu beton, mașini pentru
pavare cu beton, maşini de construcţie, în
special maşini pentru fabricarea, transportul
betonului şi mortarului pentru construcţii, maşini
de malaxare a betonului, pompe de beton,
maşini de stropit cu beton, stâlpi de distribuire
a betonului (organe de maşini), pompe pentru
pastă groasă şi instalaţii de malaxare a
betonului, maşini şi aparate mecanice pentru
recondiţionarea resturilor de beton.
───────

CORNELIUGROUP
Research-Innovation
Association INVENTCOR
Power of Creative Mind
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive
şi
culturale,
organizarea
şi
conducerea de colocvii, organizarea şi
conducerea de concursuri de invenţii,
organizarea şi conducerea de conferinţe
şi seminarii, organizarea şi conducerea de
congrese, organizarea de expoziţii, formare
practică (instruire), învăţământ, organizarea şi
conducerea de simpozioane, organizarea de
spectacole, publicarea de cărţi şi reviste.,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți, publicare de cărți educative, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți și reviste,
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publicare de cărți electronice și periodice pe
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00521

(740)

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

25/01/2021
OCTOPUS INC SRL, STR.
VISINILOR, NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PIX-LINK
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, logger
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri USB, cabluri
USB luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare

pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate de
fotografiat, încărcătoare USB, căști, căști in-ear,
cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
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vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
genți special adaptate pentru aparate și
echipamente fotografice, genti pentru playere
media digitale, playere mp4, player portabil
multimedia, ochelari 3d, playere multimedia,
camere video activate de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ice), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, acumulatoare (carcase de -), carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, detectoare de fum,
camere video de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, roboți pentru supraveghere
de securitate, senzori de mișcare, tastaturi,
tastaturi fara fir, mouse-uri (informatică),
suporturi de mouse, dispozitive periferice
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, dispozitive periferice pentru
reproducerea de date, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
unități de hard disk, drivere pentru dispozitive,
unități de stocare (ssd), mijloace de stocare
electronice, dispozitive cu memorie pentru
stocare, conținut media, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane

inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare USB,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, cabluri pentru transmisia de
date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu., routere wireless,
dispozitive pentru interconectarea rețelelor
locale (router), emițătoare și receptoare wireless,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare, amplificatoare de antenă,
amplificatoare de radiofrecvență, amplificatoare
(antene) pentru internetul obiectelor (iot),
aparate pentru descărcarea de date, de
materiale audio și video de pe internet, module
hardware de calculator utilizate în dispozitive
electronice care folosesc internetul lucrurilor
(iot), portaluri pentru internetul lucrurilor (iot),
servere de internet, unități pentru discuri
optice, stickuri de memorie, drivere led,
antene, convertoare pentru antene, cabluri
pentru antene, aparate pentru măsurarea
parametrilor antenelor, antene pentru rețele
de telecomunicații, dispozitive de amplificare
pentru antene, antene pentru semnale
radio, antene și componente, antene de
semnal, generatoare de semnal, procesoare
de semnal, transmițătoare de semnale,
divizoare de semnale, emițătoare, emițătoarereceptoare, emițătoare optice, emițătoare
electrice, emițătoare digitale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00522

(740)

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

25/01/2021
DECI SE POATE SRL, STR.
POSTĂVARUL, NR. 5, BL C5, SC5,
AP 60, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032421, ROMANIA

(540)

354

PACIENTUL 2.0

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate în presă, consultanță
privind publicitatea în presă, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaționale), consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de relaţii media, servicii de cumpărare
de media, organizare de abonamente la pachete
media, abonament la un pachet media de
informații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, furnizare
de informații publicitare, difuzare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
servicii de administrare a comunităților online,

compilare și sistematizare a informațiilor utilizate
în transmisii electronice, servicii administrative
pentru trimiterea pacienților la consultații, servicii
de intermediere comercială în domeniul prestării
de servicii, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou).
38. Emisiuni de știri (transmisii), transmitere
electronică de știri, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, servicii de
agenții de știri electronice, transmisie de
știri și informații de actualitate, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
furnizare de informații privind comunicațiile
media, servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri pe internet și pe alte
suporturi media, informații despre comunicații,
comunicații informatice pentru transmiterea
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informațiilor, buletine informative computerizate,
transmitere telematică de informații, transmisie
de informații online, transmisie de informații
digitale, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare de date
prin mijloace electronice, comunicare prin
rețele private virtuale (vpn), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (ivr), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, comunicații printro rețea de calculator globală sau internet,
servicii de difuzare audio și video prestate
pe internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri de internet, transfer
de date fără fir prin protocoale de aplicații
fără fir (wap), transmisii video, transmisii de
date, servicii de transmisii audiovizuale, servicii
de transmisii digitale, furnizare de comunicații
prin transmisii televizive, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisii de date și transfer de
fișiere pe cale telematică.
41. Servicii de reporteri de știri, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de știri, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii
de programe de știri pentru radio sau
televiziune, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), publicarea de materiale
multimedia online, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de conferințe, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane

pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, educație, instruire, servicii de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare și
coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, furnizarea educației, educație și
instruire, educație, organizare de cursuri prin
metode de educație deschisă, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, consiliere
în carieră (educație), servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere
în carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
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
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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,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, producție de înregistrări educative
audio și video, publicare de calendare de
evenimente, publicare de reviste electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații electronice, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de
materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, informații
bibliografice, 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,
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, servicii educative și de

instruire, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de conferințe referitoare la
divertisment, 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, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), cursuri de instruire
privind sănătatea, servicii de cluburi de sănătate
(antrenamente), formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate (instruire),
educație cu privire la sănătatea fizică, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare și emitere de documente științifice
în legătură cu tehnologia medicală, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii educative în materie de
aplicații ale sistemelor informatice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00523

(740)

APPELLO BRANDS SRL,
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

25/01/2021
RAMELY SRL, STR. PRINCIPALA,
NR. 64, JUD. IAŞI, SAT
VOROVESTI, MIROSLAVA,
707305, IAȘI, ROMANIA

(540)

RAMELY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier,
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partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier combinat, mobilier vechi,
mese (mobilier), mobilier integrat, mobilier
metalic, mobilier școlar, mobilier capitonat,
scrinuri (mobilier), uși de mobile, module
mobile de bar (mobilier), rafturi de depozitare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare mobile
(mobilier), cărucioare (mobilier), mobilier baie,
mobilier transformabil, birouri (mobilier), picioare
pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă pentru vivarii, mobilă din
bambus, mobile de birou, jaluzele interioare
(mobilă), unități de mobilier, rafturi modulare
(mobilier), paravane portabile (mobilier), mobilier
din piele, mobilier pentru cantine, elemente
de mobilier, uși pentru mobilier, mobilier
pentru autorulote, mobilier pentru caravane,
bufete rulante (mobile), mobile (rafturi de -),
rafturi de mobilă, mobilier din oțel, mobilier
pentru camping, scaune înalte (mobilier),
mobilier convertibil tapițat, fotolii rabatabile
(mobilier), mobilier din lemn, mobilier de
laborator, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru magazine, paravane despărțitoare
(mobilier), mobilier de baie, mobilier din sticlă,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru sere,
rafturi prefabricate (mobilier), mobilier din
ratan, mobilier de interior, paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
pereți despărțitori (mobilier), mobilier pentru
computer, protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, mobilier pentru bebeluși, mobilier
pentru copii, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
de grădină, mobilier de exterior, mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
pentru șezut, mobilier de expunere, mobilier
pentru depozitare, mobilier metalic și mobilier
pentru camping, mobilier din stuf, dulapuri ca
mobilier, piese de mobilier, partiții de birou
mobile, suporturi nemetalice pentru mobilă,
mobile (obiecte pentru decorare), birouri mobile
pentru scris, plăci mobile de afișare, ecrane

pentru șeminee (mobilă), cuiere de haine
(mobile), mobilă stil antic, reproducere, mobilă
cu pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
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rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), mobilier pentru cameră de zi, huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, mobilier pentru terarii de interior,
mobilier de grădină din metal, mobilier pentru
acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii, accesorii pentru
mobilier, care nu sunt din metal, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
margini decorative din plastic pentru canturi
utilizate pentru mobilier, oglinzi imprimate,
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
de perete, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, 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 virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, 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, 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
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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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare
și recondiționare de mobilier, montare de
mobilier pentru magazine, întreținere și reparații
de mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei, închiriere de mașini pentru
curățarea mobilierului tapițat
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă,
mutări de mobilier, depozitare de mobilier
(transport), mutarea mobilierului comercial
(transport), mutarea mobilierului de uz casnic,
transportarea mobilierului terților cu camioanele.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00524

25/01/2021
RAMELY SRL, STR. PRINCIPALA,
NR. 64, JUD. IAŞI,SAT
VOROVESTI, MIROSLAVA,
707305, IAȘI, ROMANIA

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, AP. M6,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ramely Producător de mobilă
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.11
(591) Culori revendicate:lila
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier combinat, mobilier vechi,
mese (mobilier), mobilier integrat, mobilier
metalic, mobilier școlar, mobilier capitonat,
scrinuri (mobilier), uși de mobile, module mobile
de bar (mobilier), rafturi de depozitare mobile
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
cărucioare (mobilier), mobilier baie, mobilier
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transformabil, birouri (mobilier), picioare pentru
mobilă, piciorușe pentru mobilă, cotiere pentru
mobilă, mobilă pentru vivarii, mobilă din bambus,
mobile de birou, jaluzele interioare (mobilă),
unități de mobilier, rafturi modulare (mobilier),
paravane portabile (mobilier), mobilier din piele,
mobilier pentru cantine, elemente de mobilier,
uși pentru mobilier, mobilier pentru autorulote,
mobilier pentru caravane, bufete rulante
(mobile), mobile (rafturi de -), rafturi de mobilă,
mobilier din oțel, mobilier pentru camping,
scaune înalte (mobilier), mobilier convertibil
tapițat, fotolii rabatabile (mobilier), mobilier de
laborator, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru magazine, paravane despărțitoare
(mobilier), mobilier de baie, mobilier din sticlă,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru sere,
rafturi prefabricate (mobilier), mobilier din
ratan, mobilier de interior, paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
pereți despărțitori (mobilier), mobilier pentru
computer, protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, mobilier pentru bebeluși, mobilier
pentru copii, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
de grădină, mobilier de exterior, mobilier pentru
saune, mobilier pentru vestiare, mobilier pentru
arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier pentru
șezut, mobilier de expunere, mobilier pentru
depozitare, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, mobilier din stuf, dulapuri ca mobilier,
piese de mobilier, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu pat
încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru

cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier),
bancuri de lucru (mobilier), rechizite de
birou (mobilier), mese de toaletă (mobilier),
suporturi pentru prosoape (mobilier), mobilier
încastrat pentru dormitor, rafturi de depozitare
(mobilier), panouri pentru chei (mobilier),
suporturi pentru chei (mobilier), suport pentru
broșuri (mobilier), suporturi pentru
haine
(mobilier),
suporturi
(mobilier)
pentru
televizoare, stații de lucru (mobilier), mese
pentru desen (mobilier), dulapuri cu încuietoare
(mobilier), ecrane de prezentare (mobilier),
suporturi de mobilier nemetalice, ecrane
(mobilier) pentru afișare, încuietori demobilier
nemetalice, mobilier folosit în săli, unități de
depozitare
(mobilier), mânere nemetalice
pentru mobilier, garnituri nemetalice pentru
mobilier, panouri despărțitoare pentru mobilier,
mobilier de uz industrial, rafturi pentru birou
(mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), mobilier pentrucameră de zi, huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, uși din sticlă
pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină
din lemn, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de scris portabile
(mobilier), mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de
lucru portabile (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobile care se pot
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transforma în pat, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor de
literatură, mobilier adaptat pentru persoanele cu
dificultăți motorii, mobilier de expunere pentru
puncte de vânzare, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mânere
din ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, oglinzi
imprimate, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, oglinzi de perete, dulapuri cu oglinzi,
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi (sticlă argintată),
oglinzi care se înclină, oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, oglinzi (fixe, care nu sunt
portabile).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, 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 virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, 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, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare.
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare și
recondiționare de mobilier, montare de mobilier
pentru magazine, întreținere și reparații de
mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei, închiriere de mașini pentru
curățarea mobilierului tapițat.
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă,
mutări de mobilier (transport), depozitare
de mobilier, mutarea mobilierului comercial
(transport), mutarea mobilierului de uz casnic,
transportarea mobilierului terților cu camioanele.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00525

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
STR.11 IUNIENR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4,BUCUREŞTI, ROMANIA

26/01/2021
NICOLAE-MARIAN MARIN, SAT
LUNCA MARE, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA ṢOTRILE, PRAHOVA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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 siteurilor 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 (transport).
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii
de
îmbălsămare,
organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerarii, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.
───────

(540)

POMPE FUNEBRE
"LA MARIN"
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00526

(740)

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

39. Servicii de transport funerar, organizare de

transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere (transport).
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii
de
îmbălsămare,
organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerarii, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

26/01/2021
NICOLAE-MARIAN MARIN, SAT
LUNCA MARE, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA ṢOTRILE, PRAHOVA,
ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

CASA FUNERARĂ Cristi
(531)

M 2021 00528

26/01/2021
GROUP M IMPEX SRL, STR.
ARTELOR NR. 18, AP. 2, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 00529

28/01/2021
SC COMINCO OLTENIA SA,
STR. CALEA LUI TRAIAN NR.
172, BL. 31A, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240273,
VALCEA, ROMANIA

CMO Să construim împreună!
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
661C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00531

(740)

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

(540)

TipTopTOYS

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00530

26/01/2021
ANDREEA VIOLETA PACHE,
STR. LT. BAICAN IONESCU NR.
39, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

PJ BABY redefinim rasfatul
(531)

Clasificare Viena:
18.01.19; 02.05.01; 02.05.06; 01.01.02;
01.01.10; 26.04.03; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.15;
27.05.24; 29.01.15; 09.01.01
(591) Culori revendicate: alb, albastru,
portocaliu deschis, verde deschis,
verde închis, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Cărucioare pentru copii.
───────

26/01/2021
EZADA TRADE S.R.L., SAT
SANTĂUL MIC, NR. 140, JUD.
BIHOR, COMUNA BORŞ, BIHOR,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, păpuși (jucării), jucării electronice,
jucării muzicale, jucării gonflabile, pistoale
(jucării), jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucării inteligente, jucării modulare, jucării
zornăitoare, jucării electronice teleghidate,
jucării cu telecomandă, jucării cu baterii, jucării
de construit, jucării din plastic, jucării din cauciuc,
jucării din metal, jucării de lemn, Puzzle-uri
(jucării), jucării de exterior, machete de mașini
(jucării), covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării activități multiple
pentru copii, jocuri, jocuri electronice, jocuri
de memorie, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș.
35. Regruparea
în
avantajul
terților
a
următoarelor:
jucării,
păpuși
(jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării
cu baterii, jucării de construit, jucării din
plastic, jucării din cauciuc, jucării din metal,
jucării de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de
exterior, machete de mașini (jucării), covorașe
dejoacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jucării activități multiple pentru copii, Jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri de
construcție, jocuri de societate, jocuri de masă,
articole de joacă, jucării de pluș (exceptând
transportul lor) 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
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prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe dejoacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), jucării activități
multiple pentru copii, jocuri, jocuri electronice,
jocuri de memorie, jocuri de construcție, jocuri
de societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul referitoare la jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de
joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jucării activități multiple pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării
cu baterii, jucării de construit, jucării din
plastic, jucării din cauciuc, jucării din metal,
jucării de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării
de exterior, machete de mașini (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jucării activități multiple pentru copii,
jocuri, jocuri electronice, jocuri de memorie,
jocuri de construcție, jocuri de societate,
jocuri de masă, articole de joacă, jucării de
pluș, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la jucării, păpuși (jucării), jucării electronice,
jucării muzicale, jucării gonflabile, pistoale
(jucării), jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucării inteligente, jucării modulare, jucării
zornăitoare, jucării electronice teleghidate,
jucării cu telecomandă, jucării cu baterii, jucării

de construit, jucării din plastic, jucării din cauciuc,
jucării din metal, jucării de lemn, puzzle-uri
(jucării), jucării de exterior, machete de mașini
(jucării), covorașe dejoacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării activități multiple
pentru copii, jocuri, jocuri electronice, jocuri
de memorie, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00532

26/01/2021
REVERA INDEPENDENT SA,
STR. GARLEI NR. 88, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SENIOR CITY
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate: galben (HEX
#e6a600), albastru (HEX #0047ba)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de cămine de
bătrâni.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00536

26/01/2021
SIBS - SGPS, S.A, RUA
SOEIRO PEREIRA GOMES,
LOTE 1, LISABONA, 1649-031,
PORTUGALIA

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

(540)

SIBS ATM EXPRESS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carduri magnetice, hardware pentru
calculator, software și programe pentru
calculator, hardware pentru calculator și software
criptografic, chei codificate, certificate digitale,
semnături digitale, software de computer pentru
stocarea și recuperarea sigură a datelor
și transmisia informațiilor confidențiale pentru
clienți utilizate individual, carduri magnetice
codate și carduri care conțin cipuri de circuite
integrate (smart carduri), carduri de fidelitate,
carduri bancare, carduri de credit și carduri
de plată (magnetice), dispozitive pentru citirea
cardurilor, software de calculator destinate
interacțiunii smart cardurilor cu terminale
și cititoare, echipamente de telecomunicații,
terminale de tranzacții pentru puncte de vânzare
și software de calculator pentru transmiterea,
afișarea și stocarea tranzacțiilor, identificare și
informare financiară pentru utilizare în scopuri
financiare, bancare și pentru telecomunicații,
dispozitive de identificare prin radio frecvență
(transpondere), aparate electronice pentru
verificarea autenticității cardurilor de credit,
cardurilor bancare, cardurilor de debit și
cardurilor de plată, terminale pentru smart
carduri, aparate și dispozitive pentru realizarea
tranzacțiilor financiare automate, aparate și
dispozitive pentru încărcarea smart cardurilor
sau cardurilor de plată, aparate și dispozitive
pentru realizarea de plăți cu
smart carduri.
36. Servicii de carduri de credit, servicii de
carduri de debit, eliberarea cecurilor de călătorie,
emiterea de jetoane de valoare, transfer
electronic de fonduri, informare financiară,
servicii financiare, servicii bancare și de credit,
furnizare de carduri de plată cu valori preplătite,
furnizare de portofele electronice cu fonduri
preplătite, servicii de transfer electronic de

fonduri și transfer valutar, servicii de plată
electronică, emitere de cartele telefonice, servicii
de transfer de bani și autorizări de tranzacții
și lichidări, furnizarea de servicii de debit și
credit prin intermediul aparatelor de identificare
cu radio frecvență (receptor-emițător), servicii
de asigurări de călătorie, servicii de verificare
a cecurilor, servicii de emitere și răscumpărare,
toate legate de cecuri de călătorie și alte tipuri de
vouchere pentru fonduri de călătorie, consultanță
în legătură cu toate serviciile menționate anterior.
38. Servicii de telecomunicații, comunicații prin
terminale de calculator, poștă electronică,
transmiterea de date și informații de natură
financiară sau de altă natură, în special în
legătură cu unitățile de calcul monetar, prin
mijloace electronice sau telecomunicații, servicii
de comunicare prin terminale de calculator și
rețele de fibră optică.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

M 2021 00537

26/01/2021
COTNARI S.A., COTNARI,
707120, IAȘI, ROMANIA

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C 14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COTNARI
(531)
(591)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.07.04
Culori revendicate: galben, negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comert
cu ridicata, furnizare de informaţii comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenţii de import și
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de aprovizionare pentru terţi, servicii de
abonament.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00539

26/01/2021
LAZIZ FRESH FOOD SRL,
STRADA APUSULUI NR .27,
CAMERA 2, BL. 21 SC.A ETJ.1
AP. 45, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00538

26/01/2021
AUTOSERVICE PASTRAV SRL,
STRADA VILELOR NR. 272,
JUDEȚUL SUCEAVA, SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

MR.LAZIZ FASTFOOD&GRILL
(531)

Clasificare Viena:
02.01.11; 02.01.23; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate: negru, galben, roșu,
alb, verde, albastru, maro
(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, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire.
───────

VATRA BOIEREASCĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 06.01.04; 07.01.19;
07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism.
39. Servicii oferite de agențiile de turism.
43. Servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
restaurante (servirea mesei).
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00540

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

desert, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri cu denumire de origine protejată vinuri
cu alcool, vinuri japoneze din struguri dulci
conținând extracte de ginseng și scoarță
decinchona, vin vin roșu, vin alb, vin slab
alcoolizat, vin de mure, vin de fructe, vin de
struguri, vin de căpșuni, vin spumant de
fructe băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bazăde vin, băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe,băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

19/09/2013
Flowers Bakeries Brands,
LLC, 1919 FLOWERS CIRCLE,
THOMASVILLE GEORGIA, 31757,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00542

26/01/2021
CRESTINA MEDICALA
MUNPOSAN `94 SRL, STRADA
WITING NR. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WONDER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.11; 29.01.13; 26.01.01
(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de panificație și anume pâine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

MH MUNPOSAN HOSPITAL

M 2021 00541

26/01/2021
SC COSCODRINA SRL, SAT
STRAOANE DE SUS, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA STRAOANE,
VRANCEA, ROMANIA

(531)

HANUL DIN VII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri roșii
spumante, vinuri albe spumante, vinuri de

Clasificare Viena:
27.05.02; 29.01.12; 26.01.05
(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de analize medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
și de sănătate, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii medicale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

M 2021 00544

26/01/2021
MIHAI MIHU, STR. SATURN NR.
11, SC. A, ET. IV, AP. 19, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500338,
BRAȘOV, ROMANIA

───────
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 03.04.11; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment
sportive, educație, divertisment și sport.
42. Servicii IT.

și
și

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00546

26/01/2021
SC OCAR SERV SRL, STR.
AVIATOR VASILE NICULESCU
NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

M 2021 00545

26/01/2021
AVERSA ONLINE SRL, BD.
TIMISOARA NR. 101W, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BGRJ Automotive
(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

(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, machete
de mașini (articole de joacă), machete de mașini
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(jucării sau jocuri), machete de mașini (jucării),
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini cu radio comandă, machete de mașini de
jucărie cu radio comandă, machete în miniatură
de mașini (jucării sau articole de joacă),
mașinuțe cu acționare electronică, modele de
vehicule la scară redusă (miniaturi), modele
de vehicule la scară redusă cu telecomandă,
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), kituri de machete de jucărie (lucru
manual), kituri pentru machete de jucărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

44. Servicii medicale, servicii de terapie, servicii
terapeutice pentru copii cu autism.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00549

26/01/2021
SOHO DISTRIBUTIE SRL, STR.
PALEU 203B, JUDETUL BIHOR,
PALEU, 417166, BIHOR, ROMANIA

M 2021 00548

26/01/2021
CRISTIAN ION BOGDAN, STR.
PESCRILOR 34, BL. BM13, SC. A,
AP. 33, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

ELITE WOOD

(540)

(531)

TERAPIA KIT'S
KINETOTERAPIE
INTEGRATIVA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate: verde deschis,
negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.16
(591) Culori revendicate: verde deschis,
maro , verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete pentru grătar, combustibili pentru
brichete, brichete de cărbune, pelete de
combustibil, pelete de lemn pentru încălzire
(combustibil).
19. Bușteni (materiale de construcții), cabane
modulare din bușteni, cabane prefabricate, din
bușteni, lambriuri din lemn, lambriuri de lemn.
20. Mobilă și mobilier.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00551

26/01/2021
MIHAI ILIE, STR. VISTIERNICUL
STAVRINOS NR. 1, BL. 135A,
SC. 2, ET. 3, AP. 64, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062171, ROMANIA

METAL GATES FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizarea
de
festivaluri
în
scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru divertisment, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul turneelor,
divertisment interactiv, divertisment interactiv online, divertisment muzical, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, divertisment sub formă de
televiziune pe telefonul mobil, fotoreportaje,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,

furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
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 online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, grădini cu acces public,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
informații în materie de recreere, informații în
materie de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, organizare
de concursuri muzicale, organizare de activități
de divertisment, organizare de competiții
(educative sau divertisment), organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
petreceri, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare
de spectacole, organizare de spectacole
vizuale, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
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divertisment, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de turnee de recreere,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor,
planificare
și
coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), planificarea de piese de teatru
și de spectacole muzicale, planificarea de
spectacole, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii ale centrelor de
divertisment, servicii culturale, servicii de
cluburi de fani, servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compunere de cântece
în scopuri nepublicitare, servicii de compoziții
muzicale, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printro bază de date computerizată sau prin
internet, servicii de divertisment muzical animat,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment radiofonic și televizat,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii

de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune
interactive, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de iluminat în scopuri de divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de mixare muzicală, servicii de montaj
de divertisment lejer, servicii de planificare de
petreceri, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii de
recepție (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, turnee sub formă de servicii de
divertisment.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00552

26/01/2021
RADU VASILE, STR.
FOCHISTILOR NR. 20, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

FLUPEC Hydraulics
& Pneumatics
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, lichide
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, lichide
pentru frâne hidraulice, fluide pentru aparate
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidraulice,
adeziv din cauciuc pentru repararea anvelopelor
pneumatice, lichide organice folosite la pompele
cu vid, produse folosite la etanșarea pompelor
pentru anvelopele automobilelor, compoziții
pentru filtrare, materiale filtrante (substanțe
vegetale),
materiale
filtrante
(substanțe
minerale), materiale filtrante (produse chimice),
substanțe de filtrare gazoase solide, substanțe
minerale utilizate în filtrare, agenți de filtrare
(substanțe minerale), materiale filtrante din
substanțe chimice, produse chimice pentru
filtrarea apei, materiale filtrante (materiale
plastice în stare brută), lianți pentru garniturile
automobilelor, polimeri folosiți la fabricarea
garniturilor de etanșare pentru podele.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare

hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de
lucru (hidraulice), dispozitive hidraulice de
acționare a porților, expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), foarfeci hidraulice
(pentru urgențe și salvare), dispozitive de
control al procesului industrial (hidraulice), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de ambutisat folosite
la pregătirea furtunurilor hidraulice, unități de
comandă și control al procesului (hidraulice),
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în mașini, cupe folosite împreună
cu mașinile de ridicare hidraulice, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
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(pentru urgențe și salvare), motoare hidraulice
rotative (altele decât cele pentru vehicule
terestre), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), tambure de înfășurat furtunuri,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
asamblărilor de furtunuri, pompe pentru fluide,
instalații de pompare de fluide, supape
pentru reglarea fluxului de fluide (mecanice),
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, fitinguri pentru pulverizatoare (piese
pentru mașini), transportoare pneumatice,
șurubelnițe, pneumatice, cricuri pneumatice,
ciocane pneumatice, pompe pneumatice,
chei pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice
(mașini),
scule
pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică (mașini),
controlere de proces (pneumatice), cuplaje
pentru aparate pneumatice, scule de mână
pneumatice, arcuri pneumatice pentru utilaje,
prese cu acționare pneumatică, pompe
pneumatice de gresare, elevatoare mecanice
și pneumatice, chei cu clichet pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, supape cu
acționare pneumatică, mecanisme de ridicare
pneumatice (mașini), cricuri pneumatice pentru
ridicare (mașini), dispozitive pneumatice pentru
înșurubarea piulițelor, comenzi pneumatice
pentru mașini și motoare, instalații pneumatice
de transport prin conducte, mecanisme
pneumatice de acționare a supapelor, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
dispozitive pneumatice de acționare pentru
controlarea valvelor, pompe pneumatice pentru
alimentarea cu gaze lichefiate, instrumente
pentru comanda și controlul procesului
(pneumatice), cilindri pneumatici cu cablu
(piese pentru mașini), dispozitive de control
pneumatice al procesului industrial (mașini),
unități de comandă și control al procesului
(pneumatice), robineți de descărcare, robineți ca
piese de mașini, mecanisme cu clichet pentru
robinete (mașini), robinete sub formă de unelte
cu acționare mecanică (mașini), transportoare
hidraulice, mese hidraulice, motoare hidraulice,
motoare hidraulice pentru excavatoare, comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare (mașini),
dispozitive hidraulice de comandă pentru
motoare, motoare hidraulice rotative (altele
decât cele pentru vehicule terestre), excavatoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice (mașini),
acumulatoare hidraulice ca piese de mașini,
pompe hidraulice, ciocane hidraulice, unelte

hidraulice (mașini), turbine hidraulice, supape
hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), platforme
elevatoare
hidraulice,
platforme
mobile
(hidraulice), unelte electrice hidraulice, platforme
hidraulice autopropulsate, lifturi mecanice și
hidraulice, suporturi pentru cricuri hidraulice,
controlere de proces (hidraulice), pompe
hidraulice cu servocontrol, mecanisme hidraulice
de ridicare, cilindri hidraulici şi pneumatici, în
special toate produsele care aparţin sistemelor
hidraulice şi pneumatice, ciocane pneumatice,
transportoare pneumatice, palane pneumatice,
foarfece pneumatice, transportoare pneumatice,
burghie pneumatice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
chei pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice,
pompe
pneumatice,
unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
supape cu acționare pneumatică, scule de mână
pneumatice, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, prese cu
acționare pneumatică, arcuri pneumatice pentru
utilaje, aparate cu acționare pneumatică, chei
cu clichet pneumatice, pompe pneumatice de
gresare, elevatoare mecanice și pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, mecanisme
de ridicare pneumatice (mașini), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pneumatice pentru înșurubarea piulițelor,
mașini pneumatice de legat snopi, aparate
pentru controlul sistemului (pneumatice),
extractoare pneumatice pentru ulei uzat,
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, pneumatice, dispozitive pneumatice de
închidere a ușilor, instalații pneumatice de
transport prin conducte, cilindri pneumatici cu
cablu (piese pentru mașini), dispozitive de
control al procesului industrial (pneumatice),
pompe pneumatice pentru alimentarea cu
gaze lichefiate, instrumente pentru comanda
și controlul procesului (pneumatice), dispozitive
pneumatice de acționare pentru controlarea
valvelor, dispozitive de închidere pentru
ferestre, pneumatice, supape acționate automat
prin comandă pneumatică, elemente de
comandă pneumatice pentru mașini, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
comenzi pneumatice pentru mașini și motoare,
mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, injectoare pneumatice de combustibil
pentru motoare, supape automate de control
al admisiei pentru compresoare pneumatice
cu piston, dispozitive pneumatice pentru
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deschiderea și închiderea ușilor (organe de
mașini), saci de ridicare pneumatici (pentru
urgențe și salvare), unități de comandă și
control al procesului (pneumatice), pompe,
pompe submersibile, ejectoare (pompe), pompe
marine, pompe rotative, pompe aspirante,
pompe electrice, pompe axiale, pompe (mașini),
pompe centrifuge, pompe de duș, pompe de
refulare, pompe de aerare, pompe pentru beton,
pompe pentru acvarii, pompe pentru nămol,
pompe de apă, pompe de distribuire, pompe
pentru fluide, pompe de gresare, pompe de
alimentare, pompe de macerare, pompe de
aer, pompe cu diafragmă, pompe de presiune,
pompe de combustibil, supape pentru pompe,
pompe cu spirală, pompe de bere, pompe de
santină, pompe de circulație, pompe electrice
submersibile, membrane pentru pompe, pompe
cu șurub excentric, pompe cu roți dințate, pompe
cu turbină verticală, pompe electrice pentru
iazuri, pompe centrifuge cu autoamorsare,
pompe rotative volumetrice, pompe de vid,
pompe de difuzie, pompe electrice de grădină,
pompe cu osmoză inversă, pompe, compresoare
și suflante, pompe de vid (mașini), pompe de vid
(mașini), pompe rotative cu lobi, rotoare pentru
pompe centrifuge, pompe pentru temperaturi
înalte, pompe electrice de apă, pompe cu
volum controlat, pompe de benzină contorizate,
pompe electrice pentru piscine, pompe de înaltă
presiune, pompe de gresare (mașini-unelte),
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
(mașini) pentru industria băuturilor, pompe de
apă pentru vehicule, pompe de eliminare a
depunerilor, pompe pentru instalații de încălzire,
valve de control pentru pompe, pompe de apă
pentru piscine, pietre pentru aerarea acvariilor
(pompe), lagăre pentru pompe cu vid, pompe
de apă pentru dușuri, pompe elicoidale cu
faze multiple, pompe rotative cu roți dințate,
pompe de combustibil (cu autoreglare), pompe
de injecție a combustibilului, pompe robotizate
cu aer comprimat, pompe de ulei pentru
motoare, pompe de drenare cu ulei, pompe
de combustibil pentru vehicule terestre, pompe
de ulei pentru vehicule terestre, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă pentru
vehicule terestre, segmenți de piston pentru
pompe termice, pompe de aer (instalații de
garaje), pompe de căldură (piese pentru mașini),
pompe de apă folosite la motoare, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe centrifuge
pentru unitățile de condensare, pompe de vid
și de refulare, pompe pentru extragerea de
vapori (mașini), pompe folosite în industria
alimentară (mașini), pompe pentru extracția
de gaze (mașini), mașini de aprovizionare

cu apă (pompe), pompe pentru motoare de
vehicule terestre, pompe de apă pentru băi
spa, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialului lichid, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialelor fluide, pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de aerare
pentru corpuri de apă, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe de combustibil
pentru vehiculele cu motor, pompe (componente
ale mașinilor sau ale motoarelor), pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semilichide, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pistoale pentru pompe de alimentare
cu carburant, pompe de apă pentru utilizare
în acvarii, pompe de apă pentru utilizare
în terarii, pompe cu jet pentru generare de
vid, pompe electrice de apă pentru băi spa,
pompe de distribuție a combustibilului pentru
stațiile de alimentare, pompe de apă pentru
unități de filtrare a apei, pompe de presiune
pentru mașini și instalații de spălat, pompe cu
autoreglare (altele decât cele pentru furnizare
de combustibil la stațiile de alimentare), filtrepresă pentru mașini, filtre de ulei, filtre de
combustibil, filtre de gaz (mașini), mașini de
filtrat, filtre pentru mașini, filtre de ulei pentru
motoare, filtre ca piese pentru motoare, filtre
ca piese pentru mașini, unități transportabile
de filtrare (mașini), filtre de ulei (piese pentru
mașini), filtre de aer pentru scopuri mecanice,
filtre de aer pentru motoarele automobilelor, filtre
pentru motoare cu combustie internă, mașini
pentru fabricarea tijelor cu filtru, filtre-presă
pentru prelucrarea substanțelor chimice, mașini
de filtrat, separatoare și centrifuge, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
cu flux reversibil (piese pentru mașini), filtru
separator de grăsimi (piese pentru mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), mașini de
filtrare pentru prelucrarea substanțelor chimice,
filtre cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, garnituri de chiulasă, garnituri de
frână pentru mașini, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, garnituri de cazane de
mașini, garnituri nemetalice pentru motoare
de vehicule, garnituri pentru motoarele cu
combustie internă, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de carde (piese de
mașini de cardat), garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), garnituri de volante
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule.
12. Motoare hidraulice rotative pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru vehicule,
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circuite hidraulice pentru automobile, anvelope
pneumatice,
bărci
pneumatice,
vehicule
pneumatice și spațiale, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocurilor în cabina șoferului,
arcuri pneumatice pentru amortizarea șocului la
scaunul șoferului, camere de aer pneumatice
pentru roți de vehicule, anvelope pneumatice
și camere de aer pentru motociclete, osii
pentru sisteme de suspensie pneumatice ale
vehiculelor, pompe pentru umflat pneuri, pompe
de aer pentru motociclete, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe de
aer pentru automobile, pompe manuale pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pompe de picior
pentru umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pompe de
aer pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe cu aer comprimat (accesorii pentru
vehicule), pompe de aer pentru vehicule cu
motor pe două roți sau biciclete, garnituri
pentru frână, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, garnituri inelare pentru rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
furtunuri hidraulice din plastic, garnituri de
etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,

furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
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garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), garnituri de etanșare
hidraulice, elemente hidraulice şi pneumatice
cum ar fi: furtunuri de presiune hidraulice,
industriale, de inox, de spălare, de aer
condiţionat, garnituri de etanşare şi elemente
de ghidare hidraulice şi pneumatice, obţinute
prin strunjire de materiale, furtunuri pentru unelte
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru suspensii pneumatice, fibre de plastic
destinate utilizării la fabricarea inserțiilor pentru
anvelope pneumatice, garnituri de etanșare
de grafit pentru pompe, garnituri de etanșare
din grafit pentru pompe, îmbinări și supape,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice
sau spongioase semiprelucrate), membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, garnituri nemetalice, garnituri
hidroizolante, garnituri torice, garnituri pentru
fluide, garnituri pentru camioane, garnituri de
etanșare, garnituri pentru îmbinări, garnituri
de etanșare, material de garnituri, garnituri
pentru ambreiaje, garnituri pentru automobile,
garnituri pentru bare, garnituri pentru vehicule
comerciale, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de frână
semiprelucrate, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, garnituri pentru îmbinări la pavaje,
garnituri pentru guri de acces, seturi de
garnituri pentru supape, garnituri de etanșare
pentru conducte, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, garnituri de etanșare de uz industrial,
garnituri confecționate din cauciuc pentru
transmisii, materiale semiprelucrate pentru
garnituri de frână, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri de

etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
de azbest pentru supape, garnituri de azbest
pentru pistoane, garnituri de ambreiaj și
frână, garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
garnituri de cauciuc pentru borcane, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, garnituri de etanșare sub formă
de inele, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, garnituri confecționate din
cauciuc pentru motoare, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri confecționate din cauciuc pentru țevile
de eșapament, fibre de plastic folosite la
fabricarea garniturilor, garnituri de etanșare
sub formă de foi, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri de
etanșare din grafit pentru supape, garnituri de
etanșare nemetalice (altele decât cele pentru
vapoare), garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de gaze, compus de etanșare pentru
garnituri folosite în industria automobilistică,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
garnituri nemetalice pentru țevi de aer comprimat
flexibile, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru reducerea frecării metalelor, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru acumulatoare de
lichid cu piston, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru autoclave sau oale
sub presiune.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 7, 12, 17 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, servicii de construcții
hidraulice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare pneumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare de
garnituri pentru încuietori, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, întreținere și reparații de
componente și garnituri pentru clădiri
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00553

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

26/01/2021
RADU VASILE, STR.
FOCHISTILOR, NR. 20, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

VF VARITEC Fluid
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde deschis,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, lichide
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, lichide
pentru frâne hidraulice, fluide pentru aparate
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidraulice,
adeziv din cauciuc pentru repararea anvelopelor
pneumatice, lichide organice folosite la pompele
cu vid, produse folosite la etanșarea pompelor
pentru anvelopele automobilelor, compoziții
pentru filtrare, materiale filtrante (substanțe
vegetale),
materiale
filtrante
(substanțe
minerale), materiale filtrante (produse chimice),
substanțe de filtrare gazoase solide, substanțe
minerale utilizate în filtrare, agenți de filtrare
(substanțe minerale), materiale filtrante din
substanțe chimice, produse chimice pentru
filtrarea apei, materiale filtrante (materiale
plastice în stare brută), lianți pentru garniturile
automobilelor, polimeri folosiți la fabricarea
garniturilor de etanșare pentru podele.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
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hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri
hidraulice
montate pe remorcă, dispozitive pentru
deschiderea ușilor, hidraulice, mecanisme
hidraulice de acționare a supapelor, instalații
hidraulice de transport prin conducte, comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare, supape
acționate automat prin comandă hidraulică,
dispozitive hidraulice de comandă pentru
mașini, dispozitive hidraulice de comandăpentru
motoare, dispozitive de închidere pentru
ferestre, hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese
de mașini, acumulatoare hidraulice ca piese
de mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de lucru
(hidraulice), dispozitive hidraulice de acționare a
porților, expandoare hidraulice (pentru urgențe
și salvare), foarfeci hidraulice(pentru urgențe
și salvare), dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), troliuri cu acționare
hidraulică de uz maritim, chei hidraulice folosite
în instalațiile de foraj, clești hidraulici (piese
de mașini de construcții), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (hidraulice),
mașini de ambutisat folosite la asamblarea
furtunurilor hidraulice, furtunuri (nemetalice)
pentru transferul energiei hidraulice la mașini,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
furtunurilor hidraulice, unități de comandă și
control al procesului (hidraulice), furtunuri
(metalice) pentru transferul energiei hidraulice
în mașini, cupe
folosite
împreună
cu
mașinile de ridicare
hidraulice,
furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
(pentru
urgențe
și salvare), motoare

hidraulice rotative (altele decât cele pentru
vehicule terestre), cutii de viteze pentru
transmisii hidraulice (altele decât cele
pentru vehiculele terestre), tambure de
înfășurat furtunuri, mașini de ambutisat
folosite
la
pregătirea
asamblărilor
de
furtunuri, pompe pentru fluide, instalații
de pompare de fluide, supape pentru
reglarea fluxului de fluide (mecanice),
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, fitinguri pentru pulverizatoare (piese
pentru mașini), transportoare pneumatice,
șurubelnițe, pneumatice, cricuri pneumatice,
ciocane pneumatice, pompe pneumatice,
chei pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice
(mașini),
scule
pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică (mașini),
controlere de proces pneumatice, cuplaje pentru
aparate pneumatice, scule de mână pneumatice,
arcuri pneumatice pentru utilaje, prese cu
acționare pneumatică, pompe pneumatice de
gresare, elevatoare mecanice și pneumatice,
chei cu clichet pneumatice, pistoale pneumatice
pentru cuie, supape cu acționare pneumatică,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
cricuri pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, instalații pneumatice de transport prin
conducte, mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, dispozitive pneumatice de
acționare pentru controlarea valvelor, pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
ichefiate, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), cilindri
pneumatici cu cablu (piese pentru mașini),
dispozitive de control pneumatice al procesului
industrial (mașini), unități de comandă și control
pneumatice al procesului (mașini), robineți
de descărcare (piese de mașini), robineți ca
piese de mașini, mecanisme cu clichet pentru
robinete (mașini), robinete sub formă de unelte
cu acționare mecanică (mașini), transportoare
hidraulice, mese hidraulice, motoare hidraulice,
motoare hidraulice pentru excavatoare, comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare (mașini),
dispozitive hidraulice de comandă pentru
motoare, motoare hidraulice rotative (altele
decât cele pentru vehicule terestre), excavatoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice (mașini),
acumulatoare hidraulice ca piese de mașini,
pompe hidraulice, ciocane hidraulice, unelte
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hidraulice (mașini), turbine hidraulice, supape
hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), platforme
elevatoare
hidraulice,
platforme
mobile
(hidraulice), unelte electrice hidraulice, platforme
hidraulice autopropulsate, lifturi mecanice și
hidraulice, suporturi pentru cricuri hidraulice,
controlere de proces (hidraulice), pompe
hidraulice cu servocontrol, mecanisme hidraulice
de ridicare, cilindri hidraulici şi pneumatici, în
special toate produsele care aparţin sistemelor
hidraulice şi pneumatice, ciocane pneumatice,
transportoare pneumatice, palane pneumatice,
foarfece pneumatice, transportoare pneumatice,
burghie pneumatice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
chei pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice,
pompe
pneumatice,
unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
supape cu acționare pneumatică, scule de mână
pneumatice, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, prese cu
acționare pneumatică, arcuri pneumatice pentru
utilaje, aparate cu acționare pneumatică, chei cu
clichet pneumatice, pompe pneumatice de
gresare, elevatoare mecanice și pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, mecanisme
de ridicare pneumatice (mașini), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pneumatice pentru înșurubarea piulițelor,
mașini pneumatice de legat snopi, aparate
pentru controlul sistemului (pneumatice),
extractoare pneumatice pentru ulei
uzat,
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, pneumatice, dispozitive pneumatice de
închidere a ușilor, instalații pneumatice de
transport prin conducte, cilindri pneumatici cu
cablu (piese pentru mașini), dispozitive de
control al procesului industrial (pneumatice),
pompe pneumatice pentru alimentarea cu
gaze lichefiate, instrumente pentru comanda
și controlul procesului (pneumatice), dispozitive
pneumatice de acționare pentru controlarea
valvelor, dispozitive de închidere pentru
ferestre, pneumatice,
supape
acționate
automat prin comandă pneumatică, elemente
de comandă pneumatice pentru mașini,
dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, comenzi pneumatice pentru mașini
și motoare, mecanisme
pneumatice
de
acționare a supapelor, injectoare pneumatice
de combustibil pentru
motoare,
supape
automate de control al admisiei pentru
compresoare pneumatice cu piston, dispozitive

pneumatice pentru deschiderea și închiderea
ușilor (organe de mașini), saci de ridicare
pneumatici (pentruurgențe și salvare), unități
de comandă și control
al
procesului
(pneumatice), pompe, pompe submersibile,
ejectoare (pompe), pompe marine, pompe
rotative, pompe aspirante, pompe electrice,
pompe axiale, pompe (mașini), pompe
centrifuge, pompe de duș, pompe de
refulare, pompe de aerare, pompe pentru beton,
pompe pentru nămol, pompe de apă, pompe
de distribuire, pompe pentru fluide, pompe
de gresare, pompe de alimentare, pompe de
macerare, pompe de aer, pompe cu diafragmă,
pompe de presiune, pompe de combustibil,
supape pentru pompe, pompe cu spirală, pompe
de bere, pompe de santină, pompe de circulație,
pompe electrice submersibile, membrane pentru
pompe, pompe cu șurub excentric, pompe
cu roți dințate, pompe cu turbină verticală,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
rotative volumetrice, pompe de vid, pompe de
difuzie, pompe electrice de grădină, pompe
cu osmoză inversă, pompe, compresoare și
suflante, pompe de vid (mașini), pompe de vid
(mașini), pompe rotative cu lobi, rotoare pentru
pompe centrifuge, pompe pentru temperaturi
înalte, pompe electrice de apă, pompe cu
volum controlat, pompe de benzină contorizate,
pompe electrice pentru piscine, pompe de înaltă
presiune, pompe de gresare (mașiniunelte),
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
(mașini) pentru industria băuturilor, pompe de
apă pentru vehicule, pompe de eliminare a
depunerilor, pompe pentru instalații de încălzire,
valve de control pentru pompe, pietre pentru
aerarea acvariilor (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, pompe de apă pentru dușuri, pompe
elicoidale cu faze multiple, pompe rotative cu roți
dințate, pompe de combustibil (cu autoreglare),
pompe de injecție a combustibilului, pompe
robotizate cu aer comprimat, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de drenare cu ulei,
pompe de combustibil pentru vehicule terestre,
pompe de ulei pentru vehicule terestre, pompe
de apă acționate cu motor, pompe de apă pentru
vehicule terestre, segmenți de piston pentru
pompe termice, pompe de aer (instalații de
garaje), pompe de căldură (piese pentru mașini),
pompe de apă folosite la motoare, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe centrifuge
pentru unitățile de condensare, pompe de vid
și de refulare, pompe pentru extragerea de
vapori (mașini), pompe folosite în industria
alimentară (mașini), pompe pentru extracția de
gaze (mașini), mașini de aprovizionare cu apă
(pompe), pompe pentru motoare de vehicule
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terestre, pompe de apă pentru băi spa,
pompe
cu
diafragmă pentru pomparea
materialului lichid, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialelor fluide, pompe de
gresat acționate cu aer comprimat, pompe de
aerare pentru corpuri de apă, pompe pentru
instalația de răcire a motoarelor, pompe de
combustibil pentru
vehiculele cu motor,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialelor semi-lichide, pompe
de apă pentru aerarea bazinelor cu apă,
pistoale pentru pompe de alimentare cu
carburant, pompe de apă pentru utilizare în
acvarii, pompe de apă pentru utilizare în terarii,
pompe cu jet pentru generare de vid, pompe
electrice de apă pentru băi spa, pompe de
distribuție a combustibilului pentru stațiile de
alimentare, pompe de apă pentru unități de
filtrare a apei, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe cu autoreglare
(altele decât cele pentru furnizare de combustibil
la stațiile de alimentare), filtre-presă pentru
mașini, filtre de ulei, filtre de combustibil,
filtre de gaz (mașini), mașinide filtrat, filtre
pentru mașini, filtre de ulei pentru motoare,
filtre ca piese pentru motoare, filtre ca piese
pentru mașini, unități transportabile de filtrare
(mașini), filtre de ulei (piese pentru mașini),
filtre de aer pentru scopuri mecanice, filtre
de aer pentru motoarele automobilelor, filtre
pentru motoare cu combustie internă, mașini
pentru fabricarea tijelor cu filtru, filtre-presă
pentru prelucrarea substanțelor chimice, mașini
de filtrat, separatoare și centrifuge, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
cu flux reversibil (piese pentru mașini), filtru
separator de grăsimi (piese pentru mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), mașini de
filtrare pentru prelucrarea substanțelor chimice,
filtre cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, garnituri de chiulasă, garnituri de
frână pentru mașini, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, garnituri de cazane de
mașini, garnituri nemetalice pentru motoare
de vehicule, garnituri pentru motoarele cu
combustie internă, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de carde (piese de
mașini de cardat), garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), garnituri de volante
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule.
12. Motoare hidraulice rotative pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru vehicule,

circuite hidraulice pentru automobile, anvelope
pneumatice,
bărci
pneumatice,
vehicule
pneumatice și spațiale, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocurilor în cabina șoferului, arcuri
pneumatice pentru amortizarea și locului la
scaunul șoferului, camere de aer pneumatice
pentru roți de vehicule, anvelope pneumatice
și camere de aer pentru motociclete, osii
pentru sisteme de suspensie pneumatice ale
vehiculelor, pompe pentru umflat pneuri, pompe
de aer pentru motociclete, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe de
aer pentru automobile, pompe manuale pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pompe de picior
pentru umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pompe de
aer pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe cu aer comprimat (accesorii pentru
vehicule), pompe de aer pentru vehicule cu
motor pe două roți sau biciclete, garnituri
pentru frână, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, garnituri inelare pentru rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal, furtunuri
hidraulice din plastic, garnituri de etanșare
hidraulice, furtunuri hidraulice din cauciuc,
furtunuri hidraulice (nemetalice, altele decât
piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
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furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri de
plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc de uz
agricol, țevi pentru furtunuri flexibile din plastic,
furtunuri întărite cu fibre de sticlă, furtunuri
flexibile realizate din materiale polimerice,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri de
incendiu, cuplaje nemetalice folosite împreună
cu furtunurile, furtunuri de plastic destinate
utilizării la țevării, furtunuri de mare presiune
din
fibră
vulcanizată,
furtunuri flexibile
nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,

garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între
țevi, garnituri de etanșare de grafit pentru
îmbinări, benzi de etanșare confecționate din
cauciuc sintetic, inele de etanșare nemetalice
pentru axe radiale, articole confecționate din
cauciuc sintetic pentru etanșare, fitinguri
nemetalice pentru țevi, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din metal,
pentru țevi flexibile, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice (piese pentru țevi de apă
rigide), garnituri de etanșare hidraulice,
elemente hidraulice şi pneumaticecum ar fi:
furtunuri de presiune hidraulice, industriale, de
inox, de spălare, de aer condiţionat, garnituri
de
etanşare
şi
elemente de
ghidare
hidraulice şi pneumatice, obţinuteprin strunjire
de
materiale,
furtunuri
pentru
unelte
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru suspensii pneumatice, fibre de plastic
destinate utilizării la fabricarea inserțiilor pentru
anvelope pneumatice, garnituri de etanșare
de grafit pentru pompe, garnituri de etanșare
din grafit pentru pompe, îmbinări și supape,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice
sau spongioase semiprelucrate), embrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, garnituri nemetalice, garnituri
hidroizolante, garnituri torice, garnituri pentru
fluide, garnituri pentru camioane, garnituri de
etanșare, garnituri pentru îmbinări, garnituri de
etanșare, material de garnituri, garnituri pentru
ambreiaje, garnituri pentru automobile, garnituri
pentru
bare,
garnituri
pentru
vehicule
comerciale, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de frână
semiprelucrate, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, garnituri pentru îmbinări la pavaje,
garnituri pentru guri de acces, seturi de
garnituri pentru supape, garnituri de etanșare
pentru conducte, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, garnituri de etanșare de uz industrial,
garnituri confecționate din cauciuc pentru
transmisii, materiale semiprelucrate pentru
garnituri de frână, garnituri de etanșare
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(nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
de azbest pentru supape, garnituri de azbest
pentru pistoane, garnituri de ambreiaj și
frână, garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
garnituri de cauciuc pentru borcane, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, garnituri de etanșare sub formă
de inele, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, garnituri confecționate din
cauciuc pentru motoare, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri confecționate din cauciuc pentru țevile
de eșapament, fibre de plastic folosite la
fabricarea garniturilor, garnituri de etanșare
sub formă de foi, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri de
etanșare din grafit pentru supape, garnituri de
etanșare nemetalice (altele decât cele pentru
vapoare), garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de gaze, compus de etanșare pentru
garnituri folosite în industria automobilistică,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
garnituri nemetalice pentru țevi de aer comprimat
flexibile, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru reducerea frecării metalelor, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru acumulatoare de
lichid cu piston, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru autoclave sau oale
sub presiune.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 7, 12, 17 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, intermediere de afaceri
în cumpărarea și revânzarea de instalații și
sisteme hidraulice și pneumatice, precum și
părți și componente ale acestora, care nu
sunt incluse în alte clase, științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (inspecție ), de urgență (salvare)
și echipamente educaționale și instrumente,
aparate și instrumente pentru ghidarea,
distribuirea, transformarea, stocarea, reglarea și
controlul electricității, materiale de constructii,
nu din metal, țevi rigide, nu din metal, pentru
constructii, structuri transportabile, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, servicii de construcții
hidraulice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare peumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
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instalare de garnituri pentru ferestre, instalare de
garnituri pentru încuietori, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, întreținere și reparații de
componente și garnituri pentru clădiri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00555

27/01/2021
TECHNOBUILT SRL, STR.
MARASESTI 145, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600019, BACĂU,
ROMANIA

TECHNOBUILT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16
(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.
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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

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.
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.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
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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 fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00556

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

EDUKIWI
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

M 2021 00557

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, ETJ.1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4,BUCUREŞTI, 040172,
ROMANIA

(540)
(511)

29/01/2021
KIWI MARKETING & EDUCATION
SRL, STR. ACADEMICIAN PETRE
P NEGULESCU12, BIROU 5,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(511)

(210)
(151)
(732)

27/01/2021
SKY ACTIV SHOP S.R.L.,
DRUMUL GURA PUTNEI NR.
65, LOT 47, CAMERA 1, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

SULTAN HOME

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de Crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru
textile şi piele, maşini de făcut pâine, maşini
de spălat rufe, mixere de bucătărie, electrice,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
de prăjit pâine, râşniţe menajere neelectrice,
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aparate electrice de bucătărie pentru râşnit,
roboţi electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni
gradate, carafe, ceainice, cărucioare pentru
bebeluşi cu suporturi de bebeluşi detaşabile,
cărucioare mobile, ceasuri de perete, ceşti şi
căni, coase electrice pentru grădină, otocoase
electrice, corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi,
cratiţe, veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini
de tăiere, forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti
pentru gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător
pentru mop, găleţi, ustensile de curăţenie
pentru toaletă şi baie, hamace, incubatoare
oua, maşina de făcut paste, maşini de tuns
iarba, mese de călcat, huse pentru mese de
călcat, oliviere, aparate de îngrijire personală,
aparate de ras electrice, cântare corporale,
maşini de tuns, ondulatoare de păr, perii
de păr electrice, plăci de îndreptat părul,
uscătoare păr, accesorii pentru baie, accesorii
grădina, accesorii grătar, stropitori, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigaţie cu stropitori, arzătoare camping, pistoale
pentru vopsit, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, maşini de vopsit
care conţin pistoale de pulverizat, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe a permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru produselor electronice, electrocasnice,
produse de uz casnic, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, perii pentru aspiratoare, brazi de
crăciun, chiuvete, robinete de duş, robinete
pentru baie, coşuri de rufe de uz casnic,
preparate şi articole sanitare, recipiente de
uz casnic, coşuri de picnic (neaccesorizate),
coşuri de picnic cu accesorii, comode (mobilier),
covoraşe pentru autovehicule, aragazuri cu
gaz pentru uz casnic, cuptoare electrice,
plite electrice, feliatoare, acţionate manual,
ventilatoare, ventilatoare electrice portabile,
folie de împachetat cadouri, folie de plastic
pentru împachetat şi ambalat, platouri (veselă),
prosoape, articole textile utilizate ca lenjerie
de pat, lenjerie de masă din materiale textile,
mobilier de bucătărie, birouri (mobilier), saltele
camping, cântare electronice, convertor analogdigital, uscător de rufe rotativ, suporturi de
uscat rufe, aparate electrice pentru gătit cu
aburi, aparate de încălzire electrice aparate
pentru gătit, cuptoare cu microunde, tocătoare
(maşini), cafetiere electrice, cântare electronice

pentru bucătărie, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, maşini de
cafea espresso, fiare de călcat, fierbătoare
electrice, filtre de cafea electrice, filtre de cafea
neelectrice, friteuza, grătare electrice, grătare
(neelectrice), hote de bucătărie, maşini electrice
de cusut, maşini de cusut pentru textile şi
piele, maşini de făcut pâine, maşini de spălat
rufe, mixere de bucătărie, electrice, aparate
pentru gătirea alimentelor, aparate de prăjit
pâine, râşniţe menajere neelectrice, aparate
electrice de bucătărie pentru râşnit, roboţi
electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni gradate,
carafe, ceainice, cărucioare pentru bebeluşi cu
suporturi de bebeluşi detaşabile, cărucioare
mobile, ceasuri de perete, ceşti şi căni, coase
electrice pentru grădină, motocoase electrice,
corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi, cratiţe,
veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini de tăiere,
forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti pentru
gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător pentru mop,
găleţi, ustensile de curăţenie pentru toaletă şi
baie, hamace, incubatoare oua, maşina de făcut
paste, maşini de tuns iarba, mese de călcat,
huse pentru mese de călcat, oliviere, aparate
de îngrijire personală, aparate de ras electrice,
cântare corporale, maşini de tuns, ondulatoare
de păr, perii de păr electrice, plăci de îndreptat
părul, uscătoare păr, accesorii pentru baie,
accesorii grădina, accesorii grătar, stropitori,
dispozitive electrice de control pentru sistemele
de irigaţie cu stropitori, arzătoare camping,
pistoale pentru vopsit, pistoale automate
robotizate de pulverizare pentru vopsit, maşini
de vopsit care conţin pistoale de pulverizat,
storcătoare neelectrice de suc, storcătoare
electrice pentru fructe, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul referitoare la produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de Crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
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gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru
textile şi piele, maşini de făcut pâine, maşini
de spălat rufe, mixere de bucătărie, electrice,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
de prăjit pâine, râşniţe menajere neelectrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râşnit,
roboţi electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni
gradate, carafe, ceainice, cărucioare pentru
bebeluşi cu suporturi de bebeluşi detaşabile,
cărucioare mobile, ceasuri de perete, ceşti şi
căni, coase electrice pentru grădină, motocoase
electrice, corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi,
cratiţe, veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini
de tăiere, forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti
pentru gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător
pentru mop, găleţi, ustensile de curăţenie
pentru toaletă şi baie, hamace, incubatoare
oua, maşina de făcut paste, maşini de tuns
iarba, mese de călcat, huse pentru mese de
călcat, oliviere, aparate de îngrijire personală,
aparate de ras electrice, cântare corporale,
maşini de tuns, ondulatoare de păr, perii
de păr electrice, plăci de îndreptat părul,
uscătoare păr, accesorii pentru baie, accesorii
grădina, accesorii grătar, stropitori, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigaţie cu stropitori, arzătoare camping, pistoale
pentru vopsit, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, maşini de vopsit
care conţin pistoale de pulverizat, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din

materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru textile
şi piele, maşini de făcut pâine, maşini de spălat
rufe, mixere de bucătărie, electrice, aparate
pentru gătirea alimentelor, aparate de prăjit
pâine, râşniţe menajere neelectrice, aparate
electrice de bucătărie pentru râşnit, roboţi
electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni gradate,
carafe, ceainice, cărucioare pentru bebeluşi cu
suporturi de bebeluşi detaşabile, cărucioare
mobile, ceasuri de perete, ceşti şi căni, coase
electrice pentru grădină, motocoase electrice,
corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi, cratiţe,
veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini de tăiere,
forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti pentru
gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător pentru
mop, găleţi, ustensile de curăţenie pentru toaletă
şi baie, hamace, incubatoare oua, maşina de
făcut paste, maşini de tuns iarba, mese de
călcat, huse pentru mese de călcat, oliviere,
aparate de îngrijire personală, aparate de ras
electrice, cântare corporale, maşini de tuns,
ondulatoare de păr, perii de păr electrice, plăci
de îndreptat părul, uscătoare păr, accesorii
pentru baie, accesorii grădina, accesorii grătar,
stropitori, dispozitive electrice de control pentru
sistemele de irigaţie cu stropitori, arzătoare
camping, pistoale pentru vopsit, pistoale
automate robotizate de pulverizare pentru
vopsit, maşini de vopsit care conţin pistoale
de pulverizat, storcătoare neelectrice de suc,
storcătoare electrice pentru fructe, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produselor
electronice, electrocasnice, produse de uz
casnic, aspiratoare, saci pentru aspiratoare, perii
pentru aspiratoare, brazi de Crăciun, chiuvete,
robinete de duş, robinete pentru baie, coşuri
de rufe de uz casnic, preparate şi articole
sanitare, recipiente de uz casnic, coşuri de
picnic (neaccesorizate), coşuri de picnic cu
accesorii, comode (mobilier), covoraşe pentru
autovehicule, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cuptoare electrice, plite electrice, feliatoare,
acţionate manual, ventilatoare, ventilatoare
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electrice portabile, folie de împachetat cadouri,
folie de plastic pentru împachetat şi ambalat,
platouri (veselă), prosoape, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de masă din
materiale textile, mobilier de bucătărie, birouri
(mobilier), saltele camping, cântare electronice,
convertor analog-digital, uscător de rufe rotativ,
suporturi de uscat rufe, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate de încălzire electrice,
aparate pentru gătit, cuptoare cu microunde,
tocătoare (maşini), cafetiere electrice, cântare
electronice pentru bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
maşini de cafea espresso, fiare de călcat,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice, filtre
de cafea neelectrice, friteuza, grătare electrice,
grătare (neelectrice), hote de bucătărie, maşini
electrice de cusut, maşini de cusut pentru
textile şi piele, maşini de făcut pâine, maşini
de spălat rufe, mixere de bucătărie, electrice,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
de prăjit pâine, râşniţe menajere neelectrice,
aparate electrice de bucătărie pentru râşnit,
roboţi electrici de bucătărie, boluri, boxe, căni
gradate, carafe, ceainice, cărucioare pentru
bebeluşi cu suporturi de bebeluşi detaşabile,
cărucioare mobile, ceasuri de perete, ceşti şi
căni, coase electrice pentru grădină, motocoase
electrice, corpuri de iluminat, coşuri pentru gunoi,
cratiţe, veselă, cutii alimentare, cuţite, maşini
de tăiere, forme de copt prăjituri, frapiere, cleşti
pentru gheaţă, găleţi prevăzute cu storcător
pentru mop, găleţi, ustensile de curăţenie
pentru toaletă şi baie, hamace, incubatoare
ouă, maşina de făcut paste, maşini de tuns
iarba, mese de călcat, huse pentru mese de
călcat, oliviere, aparate de îngrijire personală,
aparate de ras electrice, cântare corporale,
maşini de tuns, ondulatoare de păr, perii
de păr electrice, plăci de îndreptat părul,
uscătoare păr, accesorii pentru baie, accesorii
grădina, accesorii grătar, stropitori, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigaţie cu stropitori, arzătoare camping, pistoale
pentru vopsit, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, maşini de vopsit
care conţin pistoale de pulverizat, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe (exceptând transportul lor), publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing şi
promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00558

27/01/2021
ZUMDOX SRL, STR. MATASARI,
NR. 46, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ZUMDOX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, materiale înregistrate, magneti,
ochelari 3D, adaptoare electrice, aparate
pentru analiza aerului, acumulatori alcalini,
dispozitive electrice de control al încărcării
acumulatorilor, acumulatori pentru energie
fotovoltaică, adaptoare coaxiale, adaptoare
ethernet, adaptoare usb, cabluri adaptoare
(electrice), altimetre, aparate biometrice de
identificare, analizoare de imagine, analizoare
de luminescență, aparate de înregistrare
de date, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, logger de
date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără

389

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, huse pentru pagere,
huse pentru laptopuri, huse pentru agende
electronice, huse pentru casete video, huse
pentru telefoane, huse pentru aparate optice,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
adaptate pentru binocluri, huse pentru cdplayere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru CD-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare usb, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști

pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
genți special adaptate pentru aparate și
echipamente fotografice, genti pentru playere
media digitale, playere mp4, player portabil
multimedia, playere multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, detectoare de fum,
camere video de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, roboți pentru supraveghere
de securitate, senzori de mișcare, tastaturi,
tastaturi fara fir, mouse-uri (informatică),
suporturi de mouse, dispozitive periferice
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, dispozitive periferice pentru
reproducerea de date, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
unități de hard disk, drivere pentru dispozitive,
unități de stocare (ssd), mijloace de stocare
electronice, dispozitive cu memorie pentru
stocare, conținut media, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
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pentru prize, adaptoare pentru cabluri, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu., camere video activate
de mișcare, ampermetre, anemometre, baterii
anodice, limitatoare de curent pentru corpuri
electrice de iluminat, microfoane, amplificatoare
audio, cd-uri audio, căști audio, receptoare
video, receptoare audio, interfețe audio,
telecomenzi pentru echipamente audiovizuale,
cântare pentru bebeluși, dispozitive pentru
ascultarea și supravegherea bebelușilor, cântare
electronice, binocluri (optică), întrerupătoare,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, șnururi pentru
ochelari de soare, programe de calculator,
monitoare (programe de calculator), software de
calculator (programe), firmware pentru periferice
de calculatoare, brățări inteligente, telefoane,
telefoane inteligente, lentile de contact, senzori
de parcare pentru vehicule, holograme,
lanterne optice, lanterne de semnalizare,
lame de microscop, microscoape, modemuri,
monitoare, calculator tip notebook, ozonizatoare
(ozonizoare), celule fotovoltaice, playere media
portabile, indicatoare de presiune, manometre,
căşti de protecţie, telemetre, camere pentru
vederea din spate a vehiculului, benzi
reflectorizante pentru purtat, veste de salvare
reflectorizante, mănuși dotate cu senzori,
senzori de căldură (termostate), diode, prelate
de protecție, bastoane selfie (monopode),
inele inteligente, ochelari inteligenţi, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
baterii solare, ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
telescoape, termostate, manometru de vid,
unităţi flash usb, radiouri pentru vehicule,
căşti de realitate virtuală, cântare, aparate de
navigaţie prin satelit, rezistenţe, electrice, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
calculatoare de buzunar, vitezometre pentru
biciclete, sisteme de navigație prin satelit pentru
biciclete.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare

(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, instalaţii de filtrare a aerului, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare
de aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, lumini pentru biciclete,
corpuri de iluminat pentru plafoane, maşini
de cafea, electrice, umidificatoare, distribuitoare
electrice de băuturi, ventilatoare electrice pentru
uz personal, filtre pentru aerul condiţionat,
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), lămpi germicide pentru purificarea
aerului, pompe de căldură, aparate de încălzire,
electrice, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), dispozitive pentru copt vafele
belgiene, electrice, frigidere, aparate şi instalaţii
de refrigerare, radiatoare, electrice, becuri,
difuzoare de lumină, lămpi electrice, maşini şi
aparate de făcut gheaţă, abajururi, accesorii
de iluminat, becuri cu led, becuri de lanternă,
becuri de iluminat, lanterne electrice, odorizante
electrice de priză, dozatoare electrice pentru
odorizanți de cameră, mecanism de dispersare
a odorizanților de cameră, aparate electrice de
gătit.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți
și accesorii pentru vehicule, vehicule cu
roți, biciclete, biciclete electrice, biciclete
motorizate, biciclete pliabile, genți pentru
biciclete, semnalizatoare pentru biciclete, axe
pentru biciclete, apărătoare de lanț pentru
biciclete, apărători de noroi pentru vehicule
cu motor pe două roți sau pentru biciclete,
anvelope pentru biciclete de copii, angrenaje
pentru biciclete, dispozitive de reparație și
vulcanizare de pneuri de biciclete, componente
pentru biciclete, respectiv capete de mânere de
ghidon, componente pentru biciclete, și anume
furci pentru ghidon, componente structurale
de biciclete, claxoane pentru biciclete, cadre,
pentru transport de bagaje, pentru biciclete,
butuci de roată pentru biciclete, cabluri de
frână pentru biciclete, huse adaptate pentru
biciclete, genți pentru portbagaje de biciclete,
trotinete (vehicule), trotinete de zăpadă tip sanie,
sănii (vehicule), cărucioare mobile, cărucioare
pentru copii, anvelope tubulare de bicicletă,
genți special pentru triciclete, scutere, mopeduri,
scaune cu rotile cu acționare manuală, scaune
cu rotile acționate electric, vehicule acvatice,
anvelope, pneuri (anvelope), huse pentru
anvelope.
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28. Aparate pentru parcuri de distracții și

terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
trotinete (jucării), sănii (jucării), cărucioare
pentru păpuși, cărucioare de jucărie, triciclete
(articole de joacă), triciclete pentru copii mici
(jucării), aparate de joacă pentru interior pentru
copii, aparate de joacă folosite în creșele de
copii, aparate de exerciții de jucărie, jocuri
de construcție, șah (jocuri), jocuri de table,
ținte pentru jocul darts, jocuri electronice de
darts, dulapuri pentru jocul de darts, articole
pentru jocul de darts, păpuși, bijuterii pentru
păpuși, biberoane pentru păpuși, paturi de
păpuși, căsuțe pentru păpuși, seturi de păpuși,
păpuși din porțelan, accesorii pentru păpuși,
jucării legate de magie, mese pentru fotbal
de masă, patine, puzzle-uri, zmeie, jocuri de
societate, patine cu rotile, patine de gheață,
articole de pescuit, articole de camuflare pentru
vânătoare (articole de sport), figurine de jucărie,
skateboarduri, rachete, vehicule de jucărie
cu telecomandă, mașini de jucărie, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de

transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
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din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,

dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu becuri, lanterne, periferice pentru
calculator si dispozitive inteligente, unități de
stocare, cabluri electrice, boxe, huse si folii
pentru dispozitive inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură ochelari,
lentile, tocuri de ochelari și rame de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu telefoane, laptopuri, tablete,
ceasuri inteligente, dispozitive de navigare și
calculatoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate și instrumente
de măsurat, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu dispozitive optice,
echipamente de siguranță,, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
biciclete, mopede, trotinete, scutere, carucioare
de copii, afișaj, agenții de relații cu publicul,
analize publicitare, anunțuri clasificate, cercetare
și analiză de piață, administrarea afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
servicii de reprezentanță comercială, servicii de
strategie în afaceri, 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, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
administrare de stocuri, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, planificare strategică în
afaceri, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00559

(210)
(151)
(732)

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

27/01/2021
SE-CURE PHARMACEUTICALS
LTD., 1 HAARAVA ST., P.O. BOX
299, BEN-GURION AIRPORT,
AIRPORT CITY, ISRAEL

(511)

BRIZ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse alimentare pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare de uz medical, aditivi
nutriționali pentru scopuri medicale pentru
utilizare în alimente și suplimente dietetice
pentru consum uman, preparate farmaceutice
pentru tratarea prostatei.
───────

(540)

27/01/2021
MARIUS CHINA, SOS. VITAN
BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
A, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

T-REX AVENTURA PARC

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00561

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)
(151)
(732)

M 2021 00560

27/01/2021
ANDREI BALAN, ALEEA NUCULUI
NR. 12, SCARA B, ET. 4, AP. 19,
JUDETUL BOTOSANI, BOTOSANI,
710133, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

M 2021 00563

27/01/2021
MIHAI CONSTANTIN CIUREA,
STR. HELTAI GASPAR NR. 66,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
BOGDAN NICOLAE HUJA, STR.
VANATORULUI NR.17, AP. 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Casa cu Baloane
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul de baloane,
servicii de comerț cu ridicata de baloane.

EcoAutoSpa
(531)

───────
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(591)

referitoare la alfabetizare, furnizare de informații
în materie de educație, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), organizare de examinări și teste
în domeniul educației, asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație și instruire, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet.
42. Inginerie de software, creare de software,
proiectare de software, dezvoltare de software,
programare de software educativ, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive.
43. Furnizare de programe de îngrijire după
școală (after-school), furnizare de programe de
îngrijire înainte de școală.

Culori revendicate: verde, albastru, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Spălarea autovehiculelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00564

27/01/2021
S.C. EVOWEB S.R.L., DRUMUL
TABEREI NR. 64, BL. F4, SC. 4,
ET. 4, AP. 74, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061397, ROMANIA

───────

fluxy

(210)
(151)
(732)

M 2021 00566

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
03.11.11; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software educational, software pentru
studenți, software de pregatire, aplicații software
descărcabile, software pentru testare, software
pentru telefoane mobile, software pentru
cursuri virtuale, software de joc interactiv,
software pentru învățare automată, software de
inteligență artificială, software pentru simulare
(formare), platforme de software de calculator,
software descărcabil de pe internet, software
pentru jocuri de realitate virtuală.
41. Educație, furnizarea educației, educație
și instruire, educație în domeniul lingvistic,
educație vocațională pentru tineri, educație,
divertisment și sport, cercetare în domeniul
educației, sisteme de joc (divertisment,
educație), informații în materie de educație,
servicii de educație și pregătire profesională,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație, instruire și divertisment,
concursuri (organizarea de -) (educație sau
divertisment), servicii de educație primară

27/01/2021
BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA
BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CA BINE ZICE MUNTELE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape
minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse/preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 00568

27/01/2021
MARIAN PETCU, CALEA
MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC.C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Vladimir Art Factory
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție
de clipuri publicitare, crearea materialului
publicitar, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, intermediere publicitară în
cinematografe, producție de material publicitar
vizual, închiriere de spațiu publicitar online,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare online, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de marketing, producție de
reclame cinematografice, servicii de publicitate
și reclamă, pregătirea și distribuirea reclamelor,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, publicitate pe
peliculă cinematografică, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune.
38. Difuzare video, transmisie de filme video,
difuzare de programe video și audio prin internet,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații, comunicare (transmitere) de informații
prin televiziune.
41. Producție de înregistrări video, producție de
materiale video, servicii de înregistrare video,
editare video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, servicii

pentru difuzarea de înregistrări video, furnizare
de studiouri audio sau video, producție audio,
video și multimedia, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, servicii
ale studiourilor de înregistrare, film, video
și televiziune, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de editare în procesul
de post-producție a muzicii, a materialelor
video și a filmelor, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de divertisment,
divertisment prin filme, servicii de divertisment
cinematografic, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, producție de filme video, producție
de filme cinematografice, producție de filme
în studiouri, producții de film, televiziune și
radio, servicii de producție de filme, servicii
informative cu privire la filme video, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, producție de clipuri grafice
cinematografice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00570

27/01/2021
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00571

(740)

ROMINVENT S.A.,
STR. ERMILPANGRATTI NR. 35,
ETAJ 1, SECTOR1, BUCURESTI,
011882, ROMANIA

27/01/2021
BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA
BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Adria
PRIETENII ŞTIU DE CE
MATURATĂ LA RECE
FILTRATĂ LA RECE
CO2 DIN FERMENTAŢIE
NATURALĂ INSPIRAT DE
RĂCOARE A MUNTELUI!

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde oliv, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoollice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 11.03.02; 26.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape
minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse/preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00572

27/01/2021
CATALIN GROSU, STR.
MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUDEŢ VRANCEA,
FOCSANI,VRANCEA, ROMANIA
GABRIEL CHIRIAC, DRUMUL
BISERICII NR. 50, BL. A, AP. 13,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

OSEM
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, uleiuri esenţiale
aromatizate, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, produse
de curăţat cosmetice, produse de curăţare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, produse
de masaj, nemedicamentoase, uleiuri pentru
masaj corporal nemedicinale, uleiuri pentru
masă nemedicinale, uleiuri şi loţiuni pentru
masaj nemedicinale, paste de dinţi, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
preparate de albire a dinţilor nemedicinale,
preparate de împrospătare a respiraţiei pentru
igiena personală nemedicinale, produse pentru
curăţarea dinţiilor nemedicinale, seturi de
cosmetice pentru igienă bucală, produse de
parfumerie, loţiuni şi creme de corp parfumate,
apă micelară , creme cosmetice pentru faţă şi
corp, creme de protecţie solară pentru bebeluşi,
creme şi loţiuni cosmetice, gel de baie şi
de duş, deodorante şi antiperspirante, farduri,
produse pentru machiaje, farduri pentru truse de
machiaj, ruj de buze, etuiuri pentru ruj, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă, măşti

pentru faţă şi corp, preparate fitocosmetice,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
produse pentru spălarea mâinilor, uleiuri de
baie şi duş (nemedicinale), spray pentru fixarea
machiajului, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele umede pentru îngrijirea
bebeluşului impregnate cu preparate de curăţat,
şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, măşti cosmetice, măşti hidratante,
măşti pentru îngrijirea pârului, măşti de picioare
pentru îngrijirea pielii, măşti de mâini pentru
îngrijirea pielii, produse pentru curăţarea dinţilor
şi ape de gură nemedicinale.
8. Maşini de tuns părul de uz personal, electrice
sau neelectrice, maşini de împletit părul,
electrice, ustensile de mână pentru ondularea
părului, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, seturi
de manichiură, seturi de manichiură, electrice,
seturi de pedichiură, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, foarfeci de tuns, pensete.
10. Aparate de masaj, mânuşi pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj de uz personal,
măşti faciale bioterapeutice.
21. Recipiente termoizolante, periuţe de dinţi,
periuţe de dinţi manuale, perii de dinţi
electrice, capete pentru periuţe de dinţi electrice,
recipiente pentru produse de curăţare a dinţilor,
periuţe de dinţi care se pun pe degete pentru
bebeluşi, truse de îngrijire dentară conţinând
periuţe de dinţi şi aţă dentară, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, instrumente
de curăţare, acţionate manual, piepteni, piepteni
electrici, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degete utilizate
la pedichiură, produse de demachiere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, bureţi
pentru pudră.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice şi de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să te
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
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comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birouri, 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 online de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse
cosmetice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00573

27/01/2021
CIPRIAN-DANIEL STERCHELBA, STR. 125, NR. 21,
SAT. BOZINTA MARE,
JUD. MARAMUREŞ,
TAUTII-MAGHERUS,
MARAMUREȘ,ROMANIA

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

35. Marketing, consultanță profesională în
afaceri, încheierea de contracte comerciale și
de afaceri, asistență, servicii de consultanță
și consultanță în ceea ce privește planificarea
afacerii, analiza afacerilor, managementul
afacerilor, organizarea afacerilor, marketing și
analiza clienților, servicii de informații comerciale
sub formă de furnizare de informații despre
oportunități de afaceri, servicii de rețea pentru
afaceri, potrivirea potențialilor investitori cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare și
consiliere în afaceri.
36. Închiriere de spații de birouri (spații de
lucru și de birouri), furnizarea de spații de
lucru care conțin echipamente de afaceri pentru
întreprinderi nou-înființate și companii stabilite
(imobiliare), închiriere de spații pentru birouri,
întâlniri și conferințe (imobiliare).
41. Furnizarea de publicații electronice (care nu
pot fi descărcate), instruire și formare continuă,
organizarea de prelegeri, instruire, cursuri și
ateliere, în special în ceea ce privește instruirea
și formarea continuă (instruire), desfășurarea
de instruire în mass-media (instruire și formare
continuă).
───────

(540)

R REVOLUTION
BUSINESS CENTER
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00575

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, STR. CALEA
ARADULUI, NR. 33, AP. 07, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet.

27/01/2021
QUALITY ANGUS FARM SRL, SAT
GLIMBOCA NR. 176, JUD. CARAŞ
SEVERIN, COMUNA GLIMBOCA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00576

27/01/2021
ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE DEM TEODORESCU
NR 16 BIS, BUCURESTI,
ROMANIA

Mr. Angus Pleasure
of meeat with friends
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne de vită, carne de vită feliată, carne de
vită preparată, carne, carne și produse din carne,
produse din carne preparate, friptură de vită,
hamburgeri de vită, grăsime din carne de vită,
chiftele din carne de vită, carne de vită sărată și
conservată (corned beef).
31. Animale vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și marketing online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, administrare a afacerilor
pentru restaurante, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor.
43. Servicii de restaurante de delicatese, servicii
de restaurante (servirea mesei), servire de

B BREVIS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.02; 26.01.18
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00577

27/01/2021
S.C. CONCORDE GRUP S.R.L.,
ALEEA GAROFIŢEI NR. 24B,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

BALADA MARKET
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00578

conțin file de pește, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu pește,
sandvișuri încălzite la grill, sendvișuri cu carne
de curcan, sandvișuri cu ardei copt şi carne.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), servicii ale barurilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri.
───────

01/02/2021
CĂTĂLIN NICULAE, STR.
SURORILOR, NR. 30, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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

(540)

(540)

M 2021 00580

27/01/2021
SC KIDDOCARE SRL,
STR. PLOPILOR, NR. 58,
AP. 32, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

Ia cu Ardei copt
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Chifle umplute, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hot dog (sandvișuri), lipii cu pui, înveliș pentru
sandvișuri, sandviș din brânză topită, sandviș
din brânză topită și șuncă, sandvișuri, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sandvișuri care
401
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.01; 02.09.04; 02.09.07; 07.03.11
(591) Culori revendicate: albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, educaţie de tip şcoală
cu internat, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii educaționale pentru
copii, pregătire pentru copii în activități de
aventură, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, prestarea de servicii
de divertisment educativ pentru copii în centre
after-school.

de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare de
cazare temporară în case de vacanță, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, închiriere de case
de vacanță.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00582

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00581

27/01/2021
FLORIN RUBEN PERJU, STR.
VICTORIEI, NR. 27, BL. E17, SC.
A, ET. 5, AP. 21, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

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

SanoVita SAVU RONTZ

(540)

(531)

TINOVO
(531)

27/01/2021
SANO VITA SRL, STRADA
INDUSTRIEI NR. 89, SAT
ULMETEL, JUD. VALCEA,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.03.01; 26.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10
(591) Culori revendicate: maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grâu, orez expandat, biscuiţi de
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orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
pentru a fi utilizate ca şi condimente, paste
făinoase alimentare, paste uscate şi proaspete,
tăieţei şi paste umplute, zahăr brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făină,
gluten din grâu uscat, produse apicole, făină
de soia pentru mâncare, sare, faină de năut,
făină de hrişcă, preparate din tărâţe pentru
consum uman, biscuiţi, covrigei, napolitane,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați condimentați, biscuiți micști, gustări pe
bază de multicereale, gustări sărate pe bază de
cereale.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
şi batoane energizante, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00583

27/01/2021
MAGAZINUL DE CELEBRITATI
SRL, STR. TELIA NR. 12,
SECTOR2, BUCURESTI,
023287, ROMANIA

ISUCCESS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 01.01.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00584

27/01/2021
ION RANGA, STR. METALURGIEI
NR.4 BL. C-2 SC. B ET.3 AP15,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

GENERAȚII WINERY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00585

27/01/2021
TRANSMIXT SA, STRASA
CRAINIMATULUI NR. 3,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRITA, 420156, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

transmixtbn
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii de
reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00586

27/01/2021
SANO VITA SRL,
STR. INDUSTRIEI NR. 89,
SATULMETEL, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, 010641, ROMANIA

(540)

SanoVita ACTIVE LIFE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.09; 26.04.02; 29.01.12; 26.13.25
Culori revendicate: albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snackuri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci si leguminoase
prelucrate, gustari pe baza de tofu, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte de
cocos, unt de cocos, seminte procesate, pateu
vegetal, unt de arahide, ulei de arahide, lapte de
arahide, arahide, boabe, 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 (tartinabile), legume conservate, fistic
preparat, alune de padure preparate, seminte de
chia alimentare prelucrate, migdale preparate,
pateuri vegetale, boabe de mazare galbena,
năut, preparat, pasta de năut (tartinabilă).
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci si fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grau, orez expandat, biscuiti de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustari pe baza de orez,
gustari extrudate care contin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care contin
tarate, amestecuri alimentare constand in fulgi
de cereale si fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustari preparate continand in principal cereale
expandate, musli constand predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
si miere, ceai, seminte de cereale procesate,
pentru a fi procesate ca și condimente, paste
fainoase alimentare, paste uscate si proaspete,
tăietei și paste umplute, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făina,
gluten din grâu uscat, produse apicole, faina
de soia pentru mancare, sare, faină de naut,
faina de hrisca, preparate din tarate pentru
consum uman, biscuiti, covrigei, napolitane,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați condimentați, biscuiți micști, gustări pe
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bază de multicereale, gustări sărate pe bază de
cereale.
31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume și
ierburi proaspete, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hrisca nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspătă, năut proaspat, alune caju
proaspete, seminte de fructe nepreparate,
boabe de soia proaspete, migdale (fructe),
alune, proaspete, semințe de floarea-soarelui
neprocesate, semințe de în nepreparate,
susan comestibil, neprelucrat, semințe de chia
neprocesate.
32. Băuturi pe baza de nuci și de soia, băuturi
pe baza de fructe, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și sucuri de legume, băuturi din legume,
băutura racoritoare din ghimbir, băuturi care
constau in principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi nonacoolice, băuturi pe bază de cocos.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Asistența în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amanuntul online, servicii de comert cu
ridicata, servicii de vanzare cu amanuntul in
domeniul alimentatiei, servicii de vanzare cu
ridicata în legatura cu suplimente alimentare,
servicii de vanzare cu amanuntul online in
legatura cu batoane cu musli, batoane de ovaz,
batoane de cereale si batoane energizante,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu deserturi, servicii de functii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
in legatura cu produse alimentare, servicii de
vanzare cu ridicata în legatură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
si batoane energizante, servicii de vanzare
cu ridicata în legatură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandari de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în retele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comerciala prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii educative, de divertisment, si
sportive, organizare de conferinte, expozitii și
concursuri, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și
starea de bine (instruire), cursuri de nutriție

(nemedicale), servicii educative în domeniul
nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultatii
privind retetele de gatit, furnizare de informatii
sub forma de retete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentatie,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,
pregatirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informatii cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00587

27/01/2021
GEORGE CIORASCU, JUDEȚUL
VRANCEA, VULTURU, VRANCEA,
ROMANIA

GEMATIX
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Aspiratoare
și
componentele
sale,
aspiratoare pentru curățarea suprafețelor,
aspiratoare fara cablu.
9. Căști audio, căști audiovizuale pentru jocuri
video, căști audio pentru aparate de transmitere
a sunetelor, dopuri antipraf pentru jacuri de căști
audio, termometre, termometre cu infraroșu.
10. Pompe de sân, pompe de sân pentru
mamele care alăptează.
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11. Purificatoare de aer, purificatoare de

aer electrice, purificatoare de aer portabile,
purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare electrice, ventilatoare,
ventilatoare pentru vehicule, ventilatoare de
cameră, ventilatoare electrice portabile.
35. Servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii ale camerelor de
comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00588

27/01/2021
TRANSMIXT SA, STRADA
CRAINIMĂTULUI NR. 3,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRITA, 420156, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

CABINET M OPROIU SRL, STRADA
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Gastrozym
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical,
vitamine si preparate pe baza de vitamine.
───────

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

27/01/2021
AESCULAP PROD SRL,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR.58, JUDETUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540014,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

tmxbn
(511)

M 2021 00589

(540)

M 2021 00590

27/01/2021
DANIEL LIVIU DICULESCU,
STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA 289-293, SCARA 6,
APARTAMENT 7, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061703, ROMANIA

FITOPHORIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Echipament pentru exerciții fizice, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
dispozitive pentru mobilitate, dispozitive pentru
protecția auzului, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, articole ortopedice.
35. Servicii
promoționale
comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
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produse, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00591

27/01/2021
ADVANTURE PROJECT SRL,
STRADA PADURII NR. 18, AP.1,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI
(COM. FLORESTI), CLUJ,
ROMANIA

calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
38. Servicii de telecomunicații.
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)
(151)
(732)

M 2021 00592

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

27/01/2021
POLISANO PHARMACEUTICALS,
ȘOSEAUA ALBA IULIA NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

GRABBIT
(531)

LINIGRAN

Clasificare Viena:
03.05.01; 03.05.24; 27.05.17
(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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente
alimentare
medicinale,
suplimente alimentare de uz medical, remedii
naturale și farmaceutice.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00593

(740)

HARCOV API SRL,
STR. NICOLAE IORGA NR.61,
JUDEȚULCOVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

27/01/2021
KINGA BERECZKI, ȘOSEAUA
TAMASI ARON NR. 12, AP.5,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Merchuntea
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
nemedicinale, farduri cosmetice, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice
colorate, cosmetice funcționale, cosmetice
decorative, creme cosmetice, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
preparate autobronzante (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), cosmetice pentru bronzare,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni
solare (cosmetice), cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru buze, eye-liner (cosmetice),
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, trusă pentru cosmetice, cosmetice
pentru copii, pudre cosmetice pentru față,
creme de noapte (cosmetice), măști de
piele (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
loțiuni cosmetice pentru față, pudre compacte
(produse cosmetice, preparate cosmetice pentru
bronzat, geluri cosmetice pentru ochi, creme
cosmetice pentru duș, loțiuni pentru bronzat
(cosmetice), primer pentru unghii (cosmetice),

creme cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, produse cosmetice pentru
păr, concentrate hidratante (produse cosmetice,
intăritor pentru unghii (cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), vârfuri pentru unghii
(cosmetice), preparate cosmetice
pentru
intarire, produse cosmetice pentru duș,
creme și loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice
de păr, produse cosmetice pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru animale, cosmetice
(preparate -) pentru slăbire, produse de
protecție solară (cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice pentru
deschiderea
tenului, produse
cosmetice
pentru spălarea feței, șervețele impregnate cu
produse cosmetice, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), creme pentru față (produse
cosmetice), loțiuni pentru
ten
(produse
cosmetice), uleiuri de protecție
solară
(cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse
cosmetice), ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse
cosmetice
pentru descurcarea
părului,
produse
exfoliante
pentru ten
(cosmetice), șervețele cosmetice umezite în
prealabil, cosmetice de îngrijire a frumuseții,
preparate cosmetice cu protecție solară, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
rezerve de cosmetice umplute pentru dozatoare,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
creme cosmetice pentru piele uscată, cosmetice
care conțin acid hialuronic, vopsele de corp
(produse cosmetice), produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, produse cosmetice sub formă de
lapte, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de creme, creme
cosmetice pentru fata si corp, geluri pentru corp
și față (cosmetice), produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, creme (cosmetice) de
corp pentru fermitate, cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), balsamuri de
buze cu procție solară (cosmetice, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, produse
cosmetice sub formă de fard de obraz, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice, geluri pentru folosire după expunerea
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la soare (produse cosmetice), preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, geluri sub
formă de sprayuri pentru coafură.
30. Produse de patiserie, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
congelate, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, tablete de ciocolată umplute, amestecuri
de ciocolată caldă, batoane învelite în ciocolată,
alune trase în ciocolată, cremă de ciocolată
pentru pâine, lapte (ciocolată cu -) (băutură),
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, ciocolată sub formă de praline,
băuturi cu aroma de ciocolată, glazuri cu aromă
de ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată,
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, preparate pentru băuturi
cu ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de cofetărie din ciocolată, creme pe bază
de ciocolată, biscuiți cu glazura de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, produse
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, ceai, înlocuitori
de ceai, frunze de ceai, arome din ceai, cu
excepția uleiurilor esențiale, extracte de ceai, cu
excepția uleiurilor esențiale, prăjituri pentru ceai,
amestecuri de ceai, pliculețe de ceai (umplute),
capsule de ceai (umplute), ceai fără teină,
esențe de ceai, cu excepția uleiurilor esențiale,
ceaiuri de fructe, băuturi din ceai nemedicinale,
esențe de ceai (nemedicamentoase), extracte
de ceai (nemedicamentoase), cu excepția
uleiurilor esențiale, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceai vândut

în vrac (nemedicamentos), amestecuri de
pulberi de ceai, preparate aromate pentru
prepararea ceaiurilor nemedicinale, pliculețe de
ceai umplute (nu pentru uz medicinal), prăjituri
pentru ceai cu ciocolată și lapte, ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal), cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai),
cafea, cafea liofilizată, cafea aromată, cafea
solubilă, concentrate de cafea, cafea de malț,
pungi de cafea (umplute), doze de cafea
(umplute), amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
înlocuitori de cafea, capsule de cafea (umplute),
amestecuri de cafea de malț cu cafea, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, altele decât uleiurile
esențiale, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea, altele
decât uleiurile esențiale, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, altele decât uleiurile
esențiale, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
umpluturi pe bază de cafea, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de cafea și malț, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, extracte
de cicoare utilizate ca înlocuitori de cafea,
altefele decât uleiurile esențiale, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru alimente, cu
excepția uleiurilor esențiale, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, cicoare și amestecuri
de cicoare, toate folosite ca înlocuitori de
cafea, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată tartinabilă, ciocolată
caldă, ciocolată umplută, ciocolată granulată,
înlocuitori (ciocolată), esențe de ciocolată,
altele decât uleiurilr esențiale, ciocolată pentru
glazuri, praline de ciocolată, trufe de ciocolată,
garnituri de ciocolată, fondue din ciocolată, sirop
de ciocolată, prăjituri cu ciocolată, înghețate
cu ciocolată, ouă de ciocolată, gofre de
ciocolată, fondante de ciocolată, bomboane
de ciocolată, bomboane cu ciocolată, batoane
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, ciocolată
cu lichior, dulciuri din ciocolată, spume de
ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
băuturi aromatizate cu ciocolată, fructe trase în
ciocolată, prăjituri mici cu ciocolată, napolitane
învelite în ciocolată
41. Cursuri de gimnastică, instruire în
gimnastică, organizarea de evenimente de
gimnastică, organizare de demonstrații de
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gimnastică, organizarea de demonstrații de
gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică,
furnizare de cursuri de pregătire privind
gimnastica, cursuri de gimnastică prenatală.
43. Servicii de ceainărie, baruri, snack-baruri,
baruri de cocteiluri, servicii ale barurilor, localuri
tip snack-bar, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, furnizare de informații referitoare la
baruri, servicii de cazare temporara, rezervare
pe internet de cazare temporară, restaurante
pentru turiști, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de catering, servire de
mâncare destinată consumului imediat.
44. Tratamente
cosmetice
pentru
corp,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru ten, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, aplicarea produselor
cosmetice pe față, consiliere cu privire
la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, electroliză efectuată în scopuri cosmetice,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, saloane de coafură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00594

27/01/2021
SANO VITA SRL, STRADA
INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, SAT ULMETEL,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010641,ROMANIA

(540)

SanoVita GO VITA
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03
(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, 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 snackuri constănd din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe tăiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci și 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, semințe procesate, pateu
vegetal, unt de arahide, ulei de arahide, lapte de
arahide, arahide, boabe, ulei de floarea-soarelui
comestibil, uleiuri comestibile, linte uscată,
boabe de soia conservate, de uz alimentar,
boabe de soia preparate, legume amestecate,
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legume procesate, chipsuri de legume, paste
de legume (tartinabile), legume conservate, fistic
preparat, alune de pădure preparate, semințe de
chia alimentare prelucrate, migdale preparate,
pateuri vegetale, boabe de mazăre galbenă,
năut, preparat, pastă de năut (tartinabile).
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conțin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conțin
tărâțe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, ceai, semințe de cereale procesate
pentru a fi utilizate ca și condimente, paste
făinoase alimentare, paste uscate și proaspete,
tăieței și paste umplute, zahăr brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făină,
gluten din grâu uscat, produse apicole, făină
de soia pentru mâncare, sare, făină de năut,
făină de hrișcă, preparate din tărațe pentru
consum uman, biscuiți, covrigei, napolitane,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați condimentați, biscuiți micști, gustări pe
bază de multicereale, gustări sărate pe bază de
cereale.
31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume și
ierburi proaspete, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hriscă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspătă, năut proaspăt, alune caju
proaspete, semințe de fructe neprocesate,
boabe de soia proaspete, migdale (fructe),
alune, proaspete, semințe de floarea-soarelui
neprocesate, semințe de in nepreparate,
susan comestibil, neprelucrat, semințe de chia
neprocesate.
32. Băuturi pe bază de nuci și de soia, băuturi
pe bază de fructe, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și 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 nealcoolice, băuturi pe bază de cocos.

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Asistență în afaceri, management și servicii

administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale și batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcții administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
și batoane energizante, 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 retele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii educative, de divertisment, și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și
starea de bine (instruire), cursuri de nutriție
(nemedicale), servicii educative în domeniul
nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00595

(210)
(151)
(732)

CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040033,ROMANIA

(740)

27/01/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL,
STR. CELULOZEI NR. 1,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900155,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2021 00596

27/01/2021
DOBROGEA BISCUIT SRL,
STR. CELULOZEI NR. 1,
JUDEȚULCONSTANȚA,
CONSTANTA, 900155,
CONSTANȚA, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040033, ROMANIA

(540)

(540)

Merlin
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți, fursecuri, napolitane.
35. Administrarea afacerilor comerciale în
ce privește biscuiți, fursecuri, napolitane,
publicitate, servicii de comerț cu ridicata și
cu amănuntul cu biscuiți, fursecuri, napolitane,
marketing pentru biscuiți, fursecuri, napolitane.
39. Servicii de distribuție cu biscuiți, fursecuri,
napolitane.
───────

Merlin
(531)

Clasificare Viena:
01.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
Global Deep Sea Blue)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți, fursecuri, napolitane.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fursecuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fursecuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fursecuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu napolitane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu napolitane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu napolitane,
administrarea afacerilor comerciale, publicitate
și marketing cu privire la biscuiți, napolitane,
fursecuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de verificare
a persoanelor, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii prestate
de gardă de securitate, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, control de securitate al pasagerilor liniilor
aeriene, servicii de control de securitate al
bagajelor în aeroporturi, control de securitate
pentru persoane și bagaje în aeroporturi, servicii
de control de securitate al bagajelor la aeroport.

M 2021 00598

27/01/2021
SWAN SECURITY
INTERNATIONAL SRL,
STR. MONUMENTULUI NR. 8A,
ET. 2, AP. 15, CAMERA 1,
JUDEȚUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

SWAN SECURITY
INTERNATIONAL

───────

(531)

Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru (Pantone
PMS433 2X), gri (Pantone COOL
GRAY 7,Pantone PMS 649), albastru
(PantonePMS 540)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în domeniul siguranței la locul de
muncă, consultanță în materie de securitate
fizică, controlul de securitate al bagajelor,
depistarea bunurilor furate, escortă (gardă de
corp personală), escortă personală (gardă de
corp), evaluare a riscurilor în materie de
securitate, evaluarea gradului de siguranță,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, gardă de corp
personală (escortă), monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
infracțiunilor, servicii de consultanță în materie
de siguranță, servicii de control de pașapoarte
(securitate), servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru clădiri, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00599

27/01/2021
ADVANTURE PROJECT SRL,
STR. PADURII NR. 18, AP.1,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI
(COM. FLORESTI), CLUJ,
ROMANIA

GRABBIT
COMMUNITY MARKET
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

Clasificare Viena:
05.01.16; 26.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, auriu inchis,
auriu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00600

27/01/2021
L'AIR PUR RESIDENCE SRL,
STRADA SOLD. DUMITRU
MINCA NR. 22, PARTER, BIROU,
BUCURESTI, ROMANIA

L'AIR PUR RESIDENCE
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00601

27/01/2021
ELENA-ANA RAMASCANU,
SPL. INDEPENDENTEI NR. 202M,
SC. 1, ET. 6, AP. 69, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060021, ROMANIA

ANABELLA
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00602

28/01/2021
ROMCHIM PROTECT SRL,
STRADA ZORILOR, SAT
FILIPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

CROPLAND EQM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru

plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00603

28/01/2021
ROMCHIM PROTECT SRL,
STRADA ZORILOR, SAT
FILIPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

HUMINOPLUS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

415

M 2021 00604

28/01/2021
ROMCHIM PROTECT SRL,
STRADA ZORILOR, SAT
FILIPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPEȘTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

HUMINOLAND
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00606

(740)

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

28/01/2021
PARFUM&NATURAL PRODUCTS
SRL, STRADA MAIOR ION
CORAVU NR. 45, BL, H2, SC.
A, ET, 1, AP. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

D&P perfumum

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00607

(531)

Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

28/01/2021
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY, 1800,
ELVEȚIA

(540)

───────

CINI MINIS CHURROS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale și preparate din cereale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00608

(210)
(151)
(732)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL. 17,
SC.1,ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

28/01/2021
INTERSTAR CHIM SA,
BULEVARDUL BASARABIA
NR. 256, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021 00609

28/01/2021
COSMIN-DANIEL DAVID, CAR.
STADION, BL. 7, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ TIMIŞ, LUGOJ, TIMIȘ,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(540)

Curățenia se întoarce acasă
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare nemedicinale, detergenti, preparate de
curăţare, lustruire și degresare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, campanii de marketing, difuzarea de
materiale publicitare si de promovare, publicare
de materiale si texte publicitare.
───────

Raven group
(531)

Clasificare Viena:
03.07.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: mov, violet, violet
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Abajururi, suporturi de abajururi, abajururi
de sticlă pentru lămpi, abajururi opace pentru
lămpi, abajururi pentru surse de lumină, abajururi
pentru lămpi de masă, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
aparate de iluminat cu ecran plat, aparate de
iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu led,
becuri cu halogen, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de lămpi,
becuri fluorescente, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
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iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
hid (cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul scenic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, difuzoare
(iluminat), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive pentru suspendarea lămpilor, ecrane
de direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, filamente pentru lămpi electrice,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru lămpi,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande luminoase,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat stradal, iluminat pentru stative pentru
partituri, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
instalații de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru filmări, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, lămpi alimentate cu energie solară,
lampadare, lămpi cu led, lămpi cu arc, lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu gaz,
lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru

instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lampi
de podea, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de siguranță cu leduri,
lămpi de siguranță, lămpi din sticlă, lămpi
electrice, lămpi electrice de mână (altele decât
cele de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru cărți,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru mineri, lămpi reflectoare, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, lanterne în formă
de stilou, leduri ambientale, lumânări cu leduri, lumânări electrice, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lumânări electrice
acționate cu baterii, luminatoare led, lumini led
pentru iluminatul public, lumini led subacvatice,
lumini ambientale, lumini de control, lumini de
studio, lumini decorative, lumini de veghe (altele
decât lumânări), lumini electrice de sărbători,
lumini pentru citit, lustre, mașini cu lumini led,
panouri luminoase, plafoniere, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de iluminat, proiectoare
de lumină, reflectoare, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, spoturi pentru iluminatul
casnic, spoturi pentru mobilier, sticle de lampă,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi pentru
lămpi neelectrice, suporturi pentru lămpi, surse
de lumină prin electroluminiscență, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, veioze de noptieră, ventilatoare
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de tavan cu lumini integrate, aparate cu aer
cald, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor cu
aer cald (de uz industrial), aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de încălzire
a aerului, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire centrală, aparate de
încălzire cu aer cald, aparate de încălzire cu
halogen, aparate de încălzire de uz casnic,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzit,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate electrice pentru
răcirea încăperilor (de uz casnic), aparate
pentru circularea aerului, aparate pentru suflarea
aerului rece, ventilatoare de aer condiționat,
dispozitive de inducție a aerului (aer condiționat),
aparate mobile de aer condiționat, aparate de
aer condiționat portabile, instalații centralizate
de aer condiționat, aparate de aer condiționat
pentru ferestre, unități de aer condiționat pentru
locuințe, filtre pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare pentru instalații de aer condiționat,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
filtre de aer pentru unitățile aparatelor de aer
condiționat, instalații de aer condiționat pentru
mașini, instalații de aer condiționat de uz
comercial, aparate de aer condiționat de uz
comercial, instalații de aer condiționat de uz
agricol, instalații de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat de tip central,
aparate de aer condiționat folosite în transport,
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), aparate de aer condiționat
montate pe ferestre, instalații de aer condiționat
de uz casnic, aparate de aer condiționat de
uz industrial, instalații de aer condiționat de
uz industrial, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații centralizate de aer
condiționat, de uz casnic, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
aparate de aer condiționat pentru camere pentru
prelucrarea datelor, aparate de aer condiționat
cu motor prin inducție (de uz industrial),
colectoare termice solare (încălzire).
24. Așternuturi cu volane, articole textile utilizate
ca lenjerie de pat, cearșafuri, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, cearșafuri de
pat din hârtie, cearșafuri din plastic (care nu
sunt cearșafuri pentru incontinență), cuverturi
de pat (pături), cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat (pături)

confecționate din bumbac, cuverturi tricotate,
fețe de pernă, fețe de pernă din hârtie, fețe
de plapumă, huse de saltea ajustabile, huse
pentru pilote și plăpumi, huse pentru saltele,
huse pentru saltea, lenjerie de pat de unică
folosință din hârtie, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, 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), pleduri,
plăpumi, plăpumi cu puf de gâscă, plăpumi
de puf, pături absorbante, pături de bumbac,
pături tip pled, saci de dormit (lenjerii), țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), articole
din materiale textile impermeabile la bucată,
prosoape, prosoape turcești, prosoape de față,
prosoape cu glugă, prosoape de mâini, prosoape
din frotir, prosoape pentru față, prosoape
de plajă, prosoape de bucătărie, prosoape
pentru copii, prosoape de baie, prosoape din
materiale textile, prosoape pentru șters sticlă,
prosoape (textile) pentru plajă, prosoape de
uscat vesela, prosoape de șters paharele,
prosoape mari de baie, prosoape de baie mari,
prosoape confecționate din materiale textile,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
din bumbac japonez (tenugui), prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape pentru față din
materiale textile, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, prosoape de baie sub formă de mănuși,
prosoape de mâini confecționate din materiale
textile, prosoape din materiale textile vândute
la pachet, prosoape din materiale textile pentru
exerciții fizice.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
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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), bodyuri 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 (articole
de îmbrăcăminte), 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 (articole de îmbrăcăminte),
confecții (articole de îmbrăcăminte), compleuri
de dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), haine din lână, haine pentru copii,

haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri (articole de îmbrăcăminte), 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
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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 (articole
de îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete 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 (articole de
îmbrăcăminte), viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. 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 (jucării),
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,
coarde de sărit, 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 (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), 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
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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
(jucării), machete de trenuri (jucării), 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
(jucării), locuri de joacă, machete de jucării sub
formă de mașini, măști de jucărie, marionete
(jucării), 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 (jucării), paturi de păpuși, pești de
jucărie, personaje umane de jucărie, piane de
jucărie, personaje de jucărie fantastice, piese de
zmeu (jucării), 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,
jucării de plastilină inteligentă, plastilină de
jucărie, plastilină fosforescenta, pistoale de apă
(jucării), pomi de crăciun de jucărie, sănii
(echipament recreativ), săbii de jucărie, săgeți de
jucărie, puzzle-uri logice de manipulat, puzzleuri 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 (jucării), 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 (jucării), seturi de machete de mașini
de curse (jucării), seturi de machete de tren,
seturi de masă de jucărie, seturi de păpuși,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construirea de machete (jucării), seturi de tipărire
de jucărie, seturi de tren (jucării), sfori pentru
zmeie (jucării), tablă de șah sau de dame, titireze
(jucării), ținte (jucării), 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 (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii

de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de
îmbrăcăminte
brodate,
articole
de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), bodyuri 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
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de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru

gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu încHIDere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
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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 abajururi, suporturi
de abajururi, abajururi de sticlă pentru lămpi,
abajururi opace pentru lămpi, abajururi pentru
surse de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii
electrice de iluminat, accesorii de sisteme
de iluminare cu fibră optică, accesorii pentru
aplice de perete (altele decât comutatoare),
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu LEDuri
pentru firme luminoase, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu LED,
becuri cu halogen, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de lămpi,
becuri fluorescente, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,

benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, corpuri HID (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
HID (cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul scenic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, difuzoare
(iluminat), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive pentru suspendarea lămpilor, ecrane
de direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, filamente pentru lămpi electrice,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru lămpi,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande luminoase,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat stradal, iluminat pentru stative pentru
partituri, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
instalații de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru filmări, instalații luminoase,
instalații luminoase de Crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
Crăciun, lămpi alimentate cu energie solară,
lampadare, lămpi cu LED, lămpi cu arc, lămpi cu
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arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu gaz,
lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lampi
de podea, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi
de plafon suspendate, lămpi de siguranță cu
LEDuri, lămpi de siguranță, lămpi din sticlă, lămpi
electrice, lămpi electrice de mână (altele decât
cele de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru cărți,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru mineri, lămpi reflectoare, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lanterne cu LEDuri, lanterne
cu lentilă fresnel, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, lanterne în formă
de stilou, LEDuri ambientale, lumânări cu LEDuri, lumânări electrice, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lumânări electrice
acționate cu baterii, luminatoare LED, lumini LED
pentru iluminatul public, lumini LED subacvatice,
lumini ambientale, lumini de control, lumini de
studio, lumini decorative, lumini de veghe (altele
decât lumânări), lumini electrice de sărbători,
lumini pentru citit, lustre, mașini cu lumini LED,
panouri luminoase, plafoniere, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de iluminat, proiectoare
de lumină, reflectoare, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, spoturi pentru iluminatul
casnic, spoturi pentru mobilier, sticle de lampă,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi pentru
lămpi neelectrice, suporturi pentru lămpi, surse
de lumină prin electroluminiscență, tuburi de

iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, veioze de noptieră, ventilatoare
de tavan cu lumini integrate, aparate cu aer
cald, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu
senzori de temperatură (valve termostatice)
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
aparate de aer condiționat electrice, aparate
de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aer condiționat pentru
încăperi, aparate de încălzire a aerului, aparate
de încălzire ambientală, aparate de încălzire
centrală, aparate de încălzire cu aer cald,
aparate de încălzire cu halogen, aparate de
încălzire de uz casnic, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice pentru răcirea încăperilor (de
uz casnic), aparate pentru circularea aerului,
aparate pentru suflarea aerului rece, ventilatoare
de aer condiționat, dispozitive de inducție a
aerului (aer condiționat), aparate mobile de aer
condiționat, aparate de aer condiționat portabile,
instalații centralizate de aer condiționat, aparate
de aer condiționat pentru ferestre, unități de
aer condiționat pentru locuințe, filtre pentru
aparate de aer condiționat, ventilatoare pentru
instalații de aer condiționat, ventilatoare pentru
aparate de aer condiționat, filtre de aer pentru
unitățile aparatelor de aer condiționat, instalații
de aer condiționat pentru mașini, instalații de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz comercial, instalații de
aer condiționat de uz agricol, instalații de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de aer
condiționat folosite în transport, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
aparate de aer condiționat montate pe ferestre,
instalații de aer condiționat de uz casnic,
aparate de aer condiționat de uz industrial,
instalații de aer condiționat de uz industrial,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
instalații centralizate de aer condiționat, de uz
casnic, panouri de aer condiționat, utilizate
pentru camere frigorifice, aparate de aer
condiționat pentru camere pentru prelucrarea
datelor, aparate de aer condiționat cu motor prin
inducție (de uz industrial), colectoare termice
solare (încălzire), așternuturi cu volane, articole
textile utilizate ca lenjerie de pat, cearșafuri,
cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic, cearșafuri
de pat din hârtie, cearșafuri din plastic (care
nu sunt cearșafuri pentru incontinență), cuverturi

425

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

de pat (pături), cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat (pături)
confecționate din bumbac, cuverturi tricotate,
fețe de pernă, fețe de pernă din hârtie, fețe de
plapumă, huse de saltea ajustabile, huse pentru
pilote și plăpumi, huse pentru saltele, huse
pentru saltea, lenjerie de pat de unică folosință
din hârtie, lenjerie de pat de unică folosință din
material textil, 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), pLEDuri, plăpumi, plăpumi cu
puf de gâscă, plăpumi de puf, pături absorbante,
pături de bumbac, pături tip pLED, saci de
dormit (lenjerii), țesături matlasate (huse pentru
perne și saltele), articole din materiale textile
impermeabile la bucată, prosoape, prosoape
turcești, prosoape de față, prosoape cu glugă,
prosoape de mâini, prosoape din frotir, prosoape
pentru față, prosoape de plajă, prosoape de
bucătărie, prosoape pentru copii, prosoape de
baie, prosoape din materiale textile, prosoape
pentru șters sticlă, prosoape (textile) pentru
plajă, prosoape de uscat vesela, prosoape
de șters paharele, prosoape mari de baie,
prosoape de baie mari, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape (textile) pentru
copii mici, prosoape din bumbac japonez
(tenugui), prosoape de bucătărie (materiale
textile), prosoape textile pentru uscarea părului,
prosoape pentru față din materiale textile,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, prosoape de
baie sub formă de mănuși, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape din
materiale textile vândute la pachet, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, 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, coarde de sărit, 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, puzzleuri 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,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
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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, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, asistență
în gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
consultanță în materie de personal, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind selectarea de personal, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
furnizare de informații privind recrutarea forței
de muncă, furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenți, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, furnizare de
informații în materie de angajare, furnizare
de informații în materie de angajare printro rețea informatică globală, furnizare de
informații în materie de recrutare printr-o rețea
informatică globală, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
plasarea forței de muncă, plasare și recrutare
de personal, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, servicii ale agențiilor de
plasare a forței de muncă pentru personalul
paramedical, servicii ale agențiilor de plasare
a forței de muncă pentru personalul medical,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă cu privire la servicii de au
pair, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru furnizare de personal pentru
administrarea caselor de prezentare, servicii de

agenție de ocupare a forței de muncă oferite
pentru bone, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă pentru infirmieri, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă pentru plasarea personalului
medical și de îngrijire, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii
de agenție de personal în sectorul industriei
electronice, servicii de agenții de modele în
scopuri publicitare, servicii de agenții de modele
pentru promovarea vânzărilor, servicii de agenții
de ocupare a forței de muncă pentru personalul
care ocupă posturi generale administrative,
servicii de agenții de plasare pentru persoane
cu aptitudini în utilizarea calculatoarelor, servicii
de consiliere și consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de consultanță privind
plasarea personalului, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de evidență
a personalului, servicii de plasare a forței de
muncă pentru majordomi, servicii de plasare
a forței de muncă pentru asistenți personali,
servicii de plasare a forței de muncă pentru
menajere, servicii de plasare a personalului
de conducere, servicii de plasare de bone,
servicii de plasare pentru stagii de formare
profesională, servicii de plasare temporară a
forței de muncă, recrutare (casting) de actori,
recrutare de personal, recrutare de operatori
politici, recrutare de personal de conducere de
nivel superior, recrutare de personal de zbor,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal la sol pentru aeroporturi, recrutare
de personal pe perioadă determinată, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru linii
aeriene, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal tehnic temporar, recrutare
de voluntari politici, recrutare și plasare a
forței de muncă, asistență la întocmirea
statelor de plată, întocmirea statelor de
plată (pentru terți), întocmirea computerizată a
statelor de plată,servicii de agenții de importexport, servicii de consiliere și consultanță
referitoare la agenții de import-export, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
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
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în materie de administrare și organizare a
afacerilor, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere în afaceri privind
francizarea, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță cu privire
la evaluări ale afacerilor, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
domeniul afacerilor privind finanțarea dezvoltării,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, consultanță privind
organizarea
și
funcționarea
afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind pregătirea statisticilor
de afaceri, consultanță privind prelucrarea
datelor, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, administrare a
conturilor de vânzări, administrare, facturare
și regularizare de conturi în numele
terților, administrarea conturilor întreprinderilor,
consiliere
contabilă
privind
întocmirea
declarațiilor fiscale, consiliere contabilă în
domeniul fiscal, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la contabilitate, consultanţă cu
privire la contabilitate, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în domeniul auditului
comercial şi fiscal, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consultanță și informații
privind contabilitatea, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, contabilitate,

contabilitate administrativă, contabilitate de
gestiune, contabilitate managerială, contabilitate
informatizată,
contabilitate
pentru
terți,
contabilitate și audit, întocmire de declarații
fiscale, elaborare de declarații fiscale
(conturi), evidență computerizată a registrelor
comerciale, furnizare de informații în materie
de contabilitate, furnizare de rapoarte
privind informațiile contabile, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea
contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate
în
vedera
impozitării
(contabilitate), servicii de consiliere referitoare
la declarațiile de venit (contabilitate), servicii de
consultanță fiscală și asistență la întocmirea
declarațiilor fiscale, servicii de consultanță în
contabilitatea comercială, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de contabilitate pentru taxele școlare, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, servicii de
contabilitate privind conturi de creanțe, servicii
de contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de depunere a declarațiilor
fiscale, întocmire de documente referitoare
la impozitare, întocmire de extrase de cont,
întocmire de situații financiare profesionale,
întocmirea situațiilor financiare, întocmire și
analiză de situații financiare pentru afaceri,
servicii de expertiză contabilă judiciară, servicii
în domeniul afacerilor oferite de experți contabili.
36. Agenții de asigurări, agenții de asigurări
de viață, brokeraj de asigurări, brokeraj de
asigurări de viață, servicii de brokeraj de
asigurări, brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
servicii de brokeraj aferente asigurărilor
medicale, brokeraj de asigurări de transport de
bunuri, brokeraj de asigurări pentru vehicule
cu motor, agenții de brokeraj în domeniul
asigurării navelor, servicii de consiliere de
brokeraj privind asigurările, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, servicii
pentru subscrierea asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, consultanță în domeniul
asigurărilor, consultanță financiară și consultanță
în domeniul asigurărilor, consultanță și informații
privind asigurările, informații și consultanță în
materie de asigurări, servicii de consultanță
în asigurări referitoare la explozii, servicii de
consultanță în asigurări referitoare la incendii,
servicii de consultanță și informații despre curtaj
în asigurări, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță și
curtaj în asigurări de viață, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări contra accidentelor, servicii
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de consultanță și curtaj în asigurări de sănătate,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări
pentru locuințe, servicii de consultanță și curtaj
în asigurări de călătorie, servicii de informații și
consultanță în domeniul asigurărilor și finanțelor,
furnizare de informații în domeniul asigurărilor,
informații în domeniul asigurărilor, furnizare
de informații privind soluționarea cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, servicii de asigurare privind
fondurile de pensie, management financiar al
planurilor de pensie pentru angajați, administrare
financiară a planurilor de pensie pentru angajați,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00610

28/01/2021
STEFI DOR COM SRL,
STR. DOLIEI, NR. 36, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

nemetalice), sticlă pentru geamuri (cu excepția
sticlei pentru geamurile de vehicule), obloane
nemetalice de interior pentru geamuri, elemente
de punere a geamurilor realizate din sticlă.
20. Oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier), oglinzi
decorative, oglinzi de perete, oglinzi personale
compacte, rame pentru oglinzi, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi pentru pudriere, oglinzi de
baie, sticlă argintată (oglinzi), matrițe pentru
oglinzi, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi de mână, oglinzi de buzunar,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), oglinzi
care se înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, plăci de
sticlă pentru oglinzi, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, oglinzi pentru machiat, folosite în
voiaje, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
37. Instalare de geamuri, instalare de geamuri
și unități de geamuri, montare geamuri pentru
autovehicule, instalare de geamuri secundare,
montare de geamuri duble, instalare de
folii pentru geamuri, montare de sticlă de
geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de învelișuri protectoare pentru
geamuri, aplicarea de folie de siguranță pe
geamuri, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, servicii de montare de sticlă de
geamuri pentru clădiri, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, înlocuirea ferestrelor, spălarea
ferestrelor, renovarea ferestrelor, întreținere de
ferestre, reparații de ferestre, instalare de
ferestre, instalarea de uși și ferestre.
40. Polizarea sticlei, teșirea sticlei, colorarea
sticlei, călirea sticlei, prelucrarea sticlei prin
suflare (sticlărie), șlefuirea sticlei optice,
restaurarea suprafețelor din sticlă, gravarea
chimică a sticlei, tăiere de panouri de sticlă,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor.
───────

GLASSICO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Panouri din sticlă pentru ferestre, geamuri
(sticlă) pentru construcții, sticlă de geam
(nemetalice) cu proprietăți ignifuge, geamuri
pentru ferestre, unități de geamuri duble
(nemetalice), unități de geamuri (rame
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00612

28/01/2021
EDUARD MARIAN OLTEANU,
BD. VASILE MILEA NR. 5, BL. B2,
SC. B, AP. 4, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI,100045, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00613

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

28/01/2021
CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AMPHORA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Restaurante și cazare temporară.
───────

CERTION Property Developers
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05
(591) Culori revendicate: negru, auriu
(Pantone 872C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), 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,
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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, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, sponsorizare
financiară, consultanţă în asigurări, oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00614

28/01/2021
SILVA GROUP LOGISTICS
DIVISION SRL, BLVD. VOLUNTARI
NR. 78, TARLA 9, PARCELE
214-215, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

SILVA GROUP ROMANIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.10
(591) Culori revendicate: verde, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate
pe
clase:
1. Amestecuri de pamant pentru hoticultura,
agenti
nutritivi
pentru
flori,
produse
pentru conservarea florilor, substante pentru
conservarea florilor culese, produse chimice
pentru pastrarea prospetimii florilor taiate,
conservanti pentru plante, îngrășăminte pentru
plante, fertilizatori pentru plante, substraturi
pentru plante, sol pentru plante, substrat nutritiv
pentru plante, agenti nutritivi pentru plante,
substante pentru cresterea plantelor, preparate
pentru hranirea plantelor, medii de crestere
pentru plante, ingrasaminte pentru plantele de
interior, substante pentru stimularea cresterii
plantelor, substante pentru reglarea cresterii
plantelor, produse pentru stimularea cresterii
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor,
preparate pentru cresterea plantelor, solutii
nutritive care contin oligoelemente pentru plante,
substante pentru controlul cresterii plantelor de
apa, agenti naturali si sintetici, pentru cresterea
plantelor, preparate pentru protejarea plantelor
contra agentilor patogeni, biostimulente, si
anume stimulente pentru cresterea plantelor,
preparate fertilizate din lana minerala pentru
cresterea plantelor, stimulatori de crestere a
plantelor ce contin microorganisme, produse
chimice pentru protectia plantelor (altele
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decat fungicidele, produsele pentru eliminarea
buruienilor,erbicidele,insecticidele,paraziticidele).
31. Animale vii, bulbi(plante), butași de
plante, rasaduri de plante, plante-bulbi
pentru hoticultură, tubercuri pentru propagarea
plantelor, plante-bulbi de uz agricol, bulbi pentru
agricultură, bulbi pentru hoticultură, bulbi de
flori, bulbi pentru plantat, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, plante
și flori naturale, decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni florale
(uscate), flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
flori conservate, semințe de flori, aranjamente
de flori proaspete, buchete din flori naturale,
coroane de flori naturale, funerare, corsaje
din flori proaspete, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, plante leguminoase, plante naturale,
plante agatatoare, trandafiri(plante), plante
proaspete, plante de ornament, plante naturale
vii, plante cu frunze, plante în ghiveci, plante
fructifere vii, plante leguminoase proaspete,
plante de pepinieră, plante proaspete în
ghiveci, plante de aloe vera, plante pentru
iazuri (plante vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante vii pentru acvarii, plante
naturale cu microorganizme simbolice, semințe
pentru culturi de plante erbacee, plante verzi
naturale de uz decorativ, plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, plante și flori naturale.
39. Livrare de flori, transport de plante.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor) permițând clienților să vadă și să cumpere
aceste bunuri, servicii care vor fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul mijloacelor electronice, de
exemplu prin intermediul magazinelor on-line
sau al site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00616

28/01/2021
CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L, BD. FERDINAND I NR. 58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL,
STR. GEORGECALINESCU NR. 52A,
AP. 1, SECTOR1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 00615

28/01/2021
DMT SMART INVEST SRL,
DRUMUL ODAII NR. 24K, PARTER,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

GALILEO SUMMER
RESORT & RESIDENCES
(531)

Neira

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01
(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
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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), 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, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări

pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00617

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL,
STR. GEORGECALINESCU NR. 52A,
AP. 1, SECTOR1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

28/01/2021
CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L, BD. FERDINAND I NR. 58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

PLAI DE CODRU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
afacerilor,
35. Publicitate,
managementul
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), 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,
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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, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 00618

28/01/2021
ADAMA MANUFACTURING
POLAND S.A, SIENKIEWICZA 4,
BRZEG DOLNY, 56-120, POLONIA
ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR1, BUCURESTI,
011882, ROMANIA

PIMIENTO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide și erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00619

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

28/01/2021
CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

───────

PLAI DE SOARE
(531)
(511)
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), 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, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară

(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00621

28/01/2021
ELECTROGLOBAL SA, STR.
TAIETURA TURCULUI 46/16N,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400225, CLUJ, ROMANIA

Electroglobal
certified for the future
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.03
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
186C), albastru (Pantone 281C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

11. Echipament pentru sterilizare, dezinfectare
şi decontaminare, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, lămpi cu ultraviolete
nonmedicale.
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de agenţii de import.
39. Servicii de distribuţie (transport).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00623

(740)

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR1, BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00622

28/01/2021
S.C MERCH SERVICES SRL,
STR. GIORDANO BRUNO NR. 1-3,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400243, CLUJ, ROMANIA

28/01/2021
CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L, BD. FERDINAND I NR.58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRIVAS
(531)

UVED
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.05; 26.01.05; 29.01.12
Culori revendicate: albastru (R72 G61
B139, R0 G206 B209), verde (R50
G205 B50)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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 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), furnizarea de informaţii de afaceri
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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, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00625

28/01/2021
CERTION ASSET ADVISERS
S.R.L, BD. FERDINAND I NR. 58,
SCARA C, ETAJ 1, BIROUL NR. 5,
BUCURESTI, ROMANIA

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VOGH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
afacerilor,
35. Publicitate,
managementul
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), 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
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publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00626

(740)

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

28/01/2021
RAI CONCEPT DESIGN S.R.L.D., STR. CAMPULUI, NR. 47Y,
LOTUL 22, PARTER, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HAIART
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
bijuterii pentru față, bijuterii de corp, bijuterii
sub formă de mărgele, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase.
25. Îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, pardesie din piele, geci
din piele, veste de piele, centuri de piele,
pantaloni din piele, rochii din piele, costume
din piele, curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, îmbrăcăminte, hanorace, hanorace
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sport, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
pantaloni, șosete, tricoturi (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), rochii pentru femei,
fuste, fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
țesută, combinezoare (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
confecții (articole de îmbrăcăminte).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00627

28/01/2021
SC CHARMING BURGER SRL,
STRADA PLOIESTI NR. 39-45,
ET.1,JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400157, CLUJ, ROMANIA

Vagabundos
ILLEGALLY TASTY
(531)

Clasificare Viena:
02.01.23; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#FF0000), negru (HEX #FFFFFF,
#000000), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. 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, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări

sărate, uleiuri și grăsimi, albumină pentru uz
culinar, albuș de ouă, gălbenuș de ou, omletă
rulată, ouă, ouă centenare, ouă congelate, ouă
cu aromă de ceai, ouă de găină, ouă de prepeliță,
ouă de prepeliță la conservă, ouă de rață, ouă
lichide, ouă marinate, înlocuitori de ouă, ouă
preparate, ouă scoțiene, ouă sărate, praf de
albuș, prafuri de ouă, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
antreuri preparate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aripioare de pui, bisque (supă cremă), brioșe
cu ouă (aperitiv), bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi umpluți,
chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele din
pește, chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), feluri de mâncare
preparate din carne, fiertură (supe), fileuri de
pește la grătar, frigărui shish kebab, frittata
(omletă italiană), galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând în
principal din pastă de soia și tofu (doenjangjjigae), mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din pește, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă de
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soia consistentă și tofu (cheonggukjang-jjigae),
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite care conțin în totalitate
sau aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
melci preparați (escargot), mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din
vânat, mâncăruri preparate care constau în
principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, 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, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
pește gătit și congelat, pui la grătar (yakitori),
pui teriyaki, pârjoale din carne, ragut (tocăniță
cu carne), salate aperitiv, salate cu carne de
pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
sarmale în foi de viță, sashimi, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili, supe,
supe la conservă, supe miso, supe miso gatapreparate, supă cu bulete din mața, supă de
bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă semipreparată, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, tocană de vită, tocăni, turte
din pastă de pește fierte în abur sau prăjite
(kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen).
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas 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
sărați din orez, biscuiți umpluți cu brânză, blat
de pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (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, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), floricele de porumb, floricele de
porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb preparate, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, găluște de creveți, găluște
de orez (aluat umplut), 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 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, hot dog (sandvișuri), jeleu de
hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști din aluat
umplute), lasagna, lipii cu pui, înveliș pentru
sandvișuri, 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, orez preparat învelit în alge marine,
paella, paste făinoase umplute, pateuri cu cârnați
(produse de patiserie), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, popcorn
aromat, porumb fript, porumb procesat pentru
floricele, porumb prăjit, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de orez, prânzuri
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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), quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, ravioli (preparate), rizoto, 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, 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, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, vafe congelate,
won ton, wonton, 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 acestea, preparate pentru
copt şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluat din biscuiți
graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite în
ciocolată, 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, 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,
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 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,
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 (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, 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, fructe de pădure învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi, fulgi de patiserie
de unt de arahide, fulgi din cremă de unt
și zahăr brun (butterscotch), garnituri de
ciocolată, gem de boabe de fasole învelit întro 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
acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), 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
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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
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, 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
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin 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 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), plăcintă
cu carne.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nonalcoolice, băuturi
nealcoolice.
33. Cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00628

28/01/2021
SC ARTPRINT SA, STR. SULINA
NR. 26, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

PUBLI MARKET
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 03.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00629

29/01/2021
S.C. VINCON VRANCEA S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.12,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00630

(740)

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

28/01/2021
LITTLE CHLOE SRL, ȘOSEAUA
GIURGIULUI, NR. 96-102, BL. H2,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BECIUL DOMNESC Mândria
Podgoriilor Moldovei
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.09.05
(591) Culori revendicate: auriu (Pantone
P7753c), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producţia de băuturi.
35. Reclamă,
publicitate,
administrarea
afacerilor: management, relaţii publice.
39. Servicii de transport, ambalare şi depozitare.
───────

LITTLE CHLOE
(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 26.01.01; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: mov, turcoaz, roz,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și materiale educative,
rechizite școlare, penare, cutii din carton pentru
mâncare la pachet.
18. Ghiozdane școlare, ghiozdane.
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

443

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

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.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00632

28/01/2021
SC CRIANDO BUSINESS LINE
SRL, STRADA PICTOR DAN
MIHAIL NR 4 BLOC 62 SCARA
1 ETAJ 1 APT 6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 051919, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00631

criando

28/01/2021
ADAR GOLAD,
SCHERENENKWEG 16, HATTEM,
8051 KH, TARILE DE JOS

(531)

DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL. 39A,
SC. 1, ET. 5, AP. 21, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Porcuşorul Ghiţă
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jocuri de acţiune, jucării şi obiecte de
divertisment.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Acuarele/culori acrilice (picturi), cutii din
hârtie sau carton, pânze pentru pictură,
cataloage, benzi desenate, blocuri de desen,
seturi pentru desen, pânze de legătorie, etichete
din hârtie sau carton, tăvi de pictură, pensule
pentru pictură, pensule pentru pictori, şevalete
pentru pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
palete pentru pictori , hârtii pentru pictură şi
caligrafie, postere, materiale tipărite.
35. Servicii de comerț online și offline cu ridicata
a seturilor de pictură pe numere, gestionarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţie de
import-export, facturare, servicii de fotocopiere.
───────

444

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00633

28/01/2021
SERGIU-VLAD FISCUTEAN, STR.
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU,
NR. 19, JUDEŢ MUREŞ, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

MAURI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Posete la moda, 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, genți, genți de
umăr, genți de mână, piei de animale, umbrele
şi parasolare, bastoane, bagaje, pungi, portofele,
piele pentru pantofi.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
materiale textile, produse textile și înlocuitori ai
acestora, produse de filtrare din material textil.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc
la
acoperirea
capului,
pălării
de modă, curele (accesorii vestimentare),
papuci
confecționați
din
piele,
papuci
din piele, saboți (încălțăminte), balerini
(încălțăminte),
încălțăminte
impermeabilă,
cauciucuri (încălțăminte), tălpi de încălțăminte,
încălțăminte pentru volei, încălțăminte pentru
drumeții, încălțăminte de stradă, încălțăminte
pentru călărit, încălțăminte de lucru, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru munte, încălțăminte
pentru alergare, branțuri pentru încălțăminte,

blacheuri pentru încălțăminte, încălțăminte
de sport, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă,
încălțăminte de atletism, încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte de ploaie, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte pentru pescuit,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte de plajă, căpute de
încălțăminte, tocuri pentru încălțăminte, articole
de încălțăminte, bombeuri de încălțăminte,
încălțăminte de fotbal, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru timpul liber, balerini
(încălțăminte de damă), șosete joase
pentru încălțăminte, încălțăminte, nu pentru
sport, accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
sport cu platformă, încălțăminte de plajă
și sandale, încălțăminte cu închidere cu
arici, articole de încălțăminte pentru plajă,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
încălțăminte pentru munte (cizme de alpinism),
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
tălpi de cauciuc pentru încălțămintea japoneză
jikatabi, crampoane pentru atașare pe
încălțămintea sport, articole japoneze de
încălțăminte între degete pentru lucru (jikatabi),
rame pentru fixarea tălpii de față (pentru
încălțăminte), huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, îmbrăcăminte
şi părţi ale acesteia, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, articole de
încălțăminte japoneză confecționate din paie de
orez (waraji).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă., servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00634

(210)
(151)
(732)

28/01/2021
VERONICA-MARIA SIGHETI,
STR. ARCULUI NR. 24, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740)

IUBINE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, tipărituri, articole de papetărie și de
birou.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, declarații sau anunțuri
cu scop comercial prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii, servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii al căror scop
esențial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor.

M 2021 00636

28/01/2021
DOI SERV SRL, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 1, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ,
STR. ŢUŢEA PETRENR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI,ROMANIA

(540)

House Of Cheese & wine

───────

(531)

Clasificare Viena:
08.03.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 19.08.02; 26.01.01; 26.11.02;
26.11.06; 26.03.23; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu produse alimentare, servicii de comerţ în
legătură cu băuturi.
41. Servicii de educaţie şi instruire, 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, degustare vinuri (servicii de formare
în), degustare de vinuri (servicii de divertisment),
degustare de produse alimentare (servicii de
divertisment).
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43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de wine bar, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00639

───────

(740)

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ,
STR. ŢUŢEA PETRENR. 5,
BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00637

29/01/2021
LIDAS SRL,
STR. BRAILEI NR. 28,
JUD. TULCEA, SAT MINERI,
TULCEA, ROMANIA

28/01/2021
STEGARIU F. FLORIN P.F.A.,
SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGRONOM STRUNGA, O
CAMERA, JUD. IAŞI, COM.
STRUNGA, IAȘI, ROMANIA

(540)

(540)

Mini Feast Covrigei cu tărâţe
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie, şi anume: grisine, covrigei, cozonaci,
batoane, chifle, cornuri, colaci, biscuiţi, blaturi
pentru pizza, blaturi pentru tort, gogoşi, brioşe,
fursecuri, saleuri, turtă dulce, ştrudele, plăcinte.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, organizarea de
expoziţii şi târguri cu scop comercial sau
publicitar, servicii de marketing, marketing direct,
activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
───────

NORI DE VARĂ
(531)

Clasificare Viena:
01.15.11; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00640

28/01/2021
SCA DELEANU VASILE AVOCATI,
MARESAL JOSEF PILSUDSKI
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00641

(740)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

28/01/2021
PENSIUNEA MIMI, SAT SADU,
STR. FAUSORII, NR. 4, JUD.
SIBIU, COMUNA SADU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

AD Deleanu Attorneys at Law
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.11; 26.04.02; 26.04.05
(591) Culori revendicate: bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Creare şi menţinere de site-uri web.
45. Servicii juridice.
───────

La mimi
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 01.15.15
(591) Culori revendicate: rosu, Alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi produse din carne, carne
proaspătă, păsări de curte şi vânat, carne tocată,
carne procesată, produse din carne procesată,
carne preparată, carne afumată, produse din
carne preparată, slănină, cârnaţi, învelișuri
pentru cârnați, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jumări, pastrame, jambon, șuncă
presată, crenvurști, tobă de casă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, pecie crud
afumată, bacon, mușchi, slănină, ceafă, cotlet,
ouă și produse din ouă, produse lactate, lapte,
brânză, brânză de burduf, smântână, produse
lactate tartinabile, brânzeturi ca de exemplu:
telemea oaie, telemea vacă, telemea capră,
telemea bivoliță, urdă, caș, caşcaval, cașcaval
afumat, cașcaval maturat, unt, iaurt, kefir, băuturi
pe bază de iaurt, băuturi pe bază de produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Produse de panificaţie, pâine, făină şi
preparate din cereale, produse de brutărie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiţi
(prăjiturele), produse de cofetărie.
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35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri în legătură cu
carne şi produse din carne, carne proaspătă,
păsări de curte şi vânat, carne tocată,
carne procesată, produse din carne procesată,
carne preparată, carne afumată, produse din
carne preparată, slănină, cârnaţi, învelișuri
pentru cârnați, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jumări, pastrame, jambon, șuncă
presată, crenvurști, tobă de casă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, pecie crud
afumată, bacon, mușchi, slănină, ceafă, cotlet,
ouă și produse din ouă, produse lactate, lapte,
brânză, brânză de burduf, smântână, produse
lactate tartinabile, brânzeturi ca de exemplu:
telemea oaie, telemea vacă, telemea capră,
telemea bivoliță, urdă, caș, cascaval, cașcaval
afumat, cașcaval maturat, unt, iaurt, kefir, băuturi
pe bază de iaurt, băuturi pe bază de produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe
și legume conservate, dulcețuri, compoturi,
produse de panificaţie, pâine, făină şi preparate
din cereale, produse de brutărie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiţi (prăjiturele),
produse de cofetărie (exceptând transportul lor),
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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00642

28/01/2021
L'AIR PUR RESIDENCE SRL, STR.
SOLD. DUMITRU MINCA, NR. 22,
PARTER, BIROU, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CEDAR TREE RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 05.01.01; 05.01.10;
26.01.03
(591) Culori revendicate: negru, auriu
deschis,auriu închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00643

(210)
(151)
(732)

28/01/2021
PROCOM PASCAL SRL,
PĂSTRĂVENI, JUD. NEAMŢ,
PASTRAVENI, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

M 2021 00644

28/01/2021
L'AIR PUR RESIDENCE SRL,
STRADA SOLD. DUMITRU
MINCA NR. 22, PARTER, BIROU,
BUCURESTI, ROMANIA

VERO PROCOM PASCAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, lapte bătut, caș, cașcaval, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurturi aromate, smântână
(produse lactate), cașcaval afumat, brânză
topită, brânză rasă, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză cu ierburi, brânză cu
condimente, brânză de oaie.
───────

FERN GLADE RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
07.01.24; 05.03.13; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, auriu
închis,auriu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00645

(210)
(151)
(732)

28/01/2021
L'AIR PUR RESIDENCE SRL,
STRADA SOLD. DUMITRU
MINCA NR. 22, PARTER, BIROU,
BUCURESTI, ROMANIA

(740)

M 2021 00649

28/01/2021
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR 31, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

ELITE RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.01.16;
05.01.16
(591) Culori revendicate: negru, auriu
închis,auriu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.
───────

O&O
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.17.25; 08.07.11
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ouă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00650

28/01/2021
ROMTRUST DISTRIBUTION
S.R.L., CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 222, BL.V52, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 5, BUCURESTI,
050735, ROMANIA

FRENY
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00651

(740)

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

08/02/2021
DANIEL-SEPTIMIU TĂMAȘ, STR.
LĂCRĂMIOARELOR NR. 7, BL. T1,
SC. 2, AP. 26, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Cute Zee
(531)

Clasificare Viena:
02.05.03; 02.05.23; 21.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roz (HEX #f156a5),
bleu (HEX #27a4ea), galben (HEX
#f9b612), mov (HEX #943eae),
portocaliu (HEX #ce6e41)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile 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, 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 interactive, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
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jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, jocuri on line interactive
pentru fete, şi 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 interactive, software de
divertisment interactiv, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software interactiv
de divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, toate cele sus menţionate 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
nedescărcabile, 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
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, toate cele sus menţionate 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.
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 animaţii 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 sus menţionate 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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00652

28/01/2021
REDARTFOTO SRL,
STR. CÎMPULUI, NR.6, AP.2, JUD.
MURES, NAZNA, 547526, MUREȘ,
ROMANIA

Fotografia ca poveste
(511)
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00654

28/01/2021
THE E-LEARNING COMPANY
SA, STR. NICOLAE IORGA NR. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 700000,
ROMANIA

iKnowLMS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment
sportive.
42. Servicii IT.

și

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00655

(740)

TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1,
PARTER, BUCUREȘTI, ROMANIA

29/01/2021
FUN MANAGEMENT SRL, STR.
D.D. ROSCA NR. 12, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400497,
CLUJ, ROMANIA

(540)

NEASCULTATORII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, administrarea
de programe de schimb cultural şi educaţional,
întrebări privind afacerile, servicii privind
evaluări ale afacerilor, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri comerciale prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea

bunurilor şi serviciilor, îndrumări în organizarea şi
conducerea afacerilor, furnizare de informaţii de
afaceri în domeniul mediilor sociale, îndrumări în
organizarea şi conducerea afacerilor, întocmire
de prezentări audio şi/sau vizuale pentru
afaceri, dezvoltare de concepte pentru economia
afacerilor, furnizare de informaţii on-line, de
afaceri şi comerciale.
38. Flux continuu (streaming) de date,
furnizarea accesului la bazele de date,
transmisie de podcasturi, transmisia video la
cerere, transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale
de calculatoare, servicii de videoconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, comunicaţii prin
terminalele de calculator.
41. Publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o reţea globală
de calculatoare, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de cărţi,
reviste, almanahuri şi jurnale, altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, editare
de publicaţii, altele decât textele publicitare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, ştiinţă, dreptul public şi probleme
sociale, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, difuzare de materiale
educative, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, divertisment de
televiziune, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), publicare de texte
educative.
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(210)
(151)
(732)

(540)

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).

M 2021 00656

29/01/2021
EGRENAT CARE S.R.L.,
SOS. OLTENITEI, NR. 87-99,
BIROUL NR. 1, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10pentrusiguranta!
(511)

───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00657

29/01/2021
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

EDITURA ICI
(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7687C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională,
formarea
și
specializarea
personalului din activitatea de cercetaredezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației
și
comunicațiilor
de
date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
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cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnicoștiințifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și

gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00659

29/01/2021
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

ICI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională,
formarea
și
specializarea
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personalului din activitatea de cercetaredezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației
și
comunicațiilor
de
date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnicoștiințifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de

cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00660

29/01/2021
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI,
B-DUL MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011455, ROMANIA

ICI
(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2736C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
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și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers icann.
41. Activități de formare și de specializare
profesională,
formarea
și
specializarea
personalului din activitatea de cercetaredezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației
și
comunicațiilor
de
date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte
publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul

tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnicoștiințifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00667

(740)

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

29/01/2021
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
B-DUL BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Casa Timis - Traditie
si rafinament
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
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de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din

făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate și
dulciuri, preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pâine,
produse de brutărie, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), spume pentru desert (produse de
cofetărie), specialități de patiserie.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
vinuri, preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, cidru alcoolic, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi spirtoase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de agenții de import-export,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, 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, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și

459

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
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 bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu 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 suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, 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 genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu 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
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, 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 produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
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 cacao, 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 produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
evaluare prin compararea prețurilor la cazare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
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de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia
şi fotografie, servicii educative și de
instruire, 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,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia.,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii

de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de snack-baruri,
servire de alimente și băuturi, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare la
hoteluri, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00668

29/01/2021
ADRIAN DUTA, STR. ION
AGARBICEANU NR. 5, JUD.
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

CARAMICI
(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)
(151)
(732)

M 2021 00669

(740)

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

29/01/2021
TITAN COMERT SRL, BD-UL
MIHAI VITEAZU NR. 58, BL. CORP
B, JUDEŢ SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

Clini
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu agenţi de curăţare, şerveţele parfumate,

şerveţele umede cu loţiuni de curăţare pentru
îngrijirea bebeluşului, şerveţele impregnate
pentru uz cosmetic, şerveţele impregnate
cu preparate de curăţare, şerveţele umede
pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele de
hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curăţeniei, produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
aromatizanţi de uz menajer, preparate pentru
spălare de uz menajer, detergenţi de rufe pentru
curăţare de uz menajer.
5. Şerveţele dezinfectante, şerveţele de
uz
medical,
şerveţele
impregnate
cu
medicamente,
şerveţele
sanitare
pentru
uz menajer, dezinfectanţi şi antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectante folosite pentru igienă, săpunuri
şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate deodorante universale
pentru uz menajer, comercial sau industrial.
6. Folii
metalice
pentru
ambalare
şi
împachetare, folii metalice pentru gătit.
16. Folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor, hârtie de împachetat alimente, hârtie
pentru copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie reciclată, hârtie fină, hârtie pentru
şerveţele, hârtie semiprelucrată, hârtie de uz
industrial, hârtie de bucătărie, produse din hârtie
de unică folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape
de hârtie utilizate la curăţenie, prosoape igienice
din hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie
pentru faţă, şerveţele, şerveţele de hârtie,
şerveţele pentru baie din hârtie, şerveţele de
unică folosinţă, şerveţele de buzunar din hârtie,
şervetele de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru faţă, şerveţele pentru demachiat, din
hârtie, şerveţele de toaletă din hârtie, şerveţele
din celuloză de uz casnic, şerveţele de hârtie
pentru uz casnic, pungi de plastic pentru copt în
cuptor.
21. Lavete de spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi,
bureţi de menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru
bucătărie, bureţi pentru vase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi artificiali pentru uz
casnic, bureţi pentru baie din plasă, bureţi pentru
raclete de geam, bureţi de baie, bureţi pentru
corp, bureţi cosmetici, forme pentru copt, din
hârtie, ustensile de menaj, mănuşi de menaj,
articole de menaj, recipiente de unică folosinţă
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din folie de aluminiu, de uz casnic, forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), vase pentru
gătit din aluminiu, folii pentru copt.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare la
folii metalice pentru ambalare şi împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenţi de curăţare,
şerveţele parfumate, şerveţele umede cu
loţiuni de curăţare pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi ridicata referitoare la
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul şi ridicata referitoare la folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
hârtie de împachetat alimente, hârtie pentru
copt, hârtie igienică, hârtie absorbantă, hârtie
reciclată, hârtie fină, hârtie pentru şerveţele,
hârtie semiprelucrată, hârtie de uz industrial,
hârtie de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele
de buzunar din hârtie, şervetele de masă
din hârtie, şerveţele din hârtie pentru faţă,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
de toaletă din hârtie, şerveţele din celuloză
de uz casnic, şerveţele de hârtie pentru uz
casnic, pungi de plastic pentru copt în cuptor,
servicii prestate online de un magazin de

vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare la
lavete de spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi,
bureţi de menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru
bucătărie, bureţi pentru vase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi artificiali pentru uz
casnic, bureţi pentru baie din plasă, bureţi pentru
raclete de geam, bureţi de baie, bureţi pentru
corp, bureţi cosmetici, forme pentru copt, din
hârtie, ustensile de menaj, mănuşi de menaj,
articole de menaj, recipiente de unică folosinţă
din folie de aluminiu, de uz casnic, forme din
aluminiu (ustensile de bucătărie), vase pentru
gătit din aluminiu, folii pentru copt, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog pentru
folii metalice pentru ambalare, şi împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenţi de curăţare,
şerveţele parfumate, şerveţele umede cu
loţiuni de curăţare pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, hârtie
de împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru şerveţele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial. hârtie
de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă. prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele
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de buzunar din hârtie, şervetele de masă
din hârtie, şerveţele din hârtie pentru faţă,
şerveţele pentru demachiat, din hârtie, şerveţele
de toaletă din hârtie, şerveţele din celuloză
de uz casnic, şerveţele de hârtie pentru uz
casnic, pungi de plastic pentru copt în cuptor,
lavete de spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi,
bureţi de menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru
bucătărie, bureţi pentru vase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi artificiali pentru uz
casnic, bureţi pentru baie din plasă, bureţi
pentru raclete de geam, bureţi de baie, bureţi
pentru corp, bureţi cosmetici, forme pentru
copt, din hârtie, ustensile de menaj, mănuşi de
menaj, articole de menaj, recipiente de unică
folosinţă din folie de aluminiu, de uz casnic,
forme din aluminiu (ustensile de bucătărie),
vase pentru gătit din aluminiu, folii pentru copt,
servicii de publicitate, marketing si promovare
de folii metalice pentru ambalare şi împachetare,
folii metalice pentru gătit, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenţi de curăţare,
şerveţele parfumate, şerveţele umede cu
loţiuni de curăţare pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
produse antistatice de uz menajer, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, hârtie
de împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru şerveţele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial, hârtie
de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie

pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele de
buzunar din hârtie, şervetele de masă din hârtie,
şerveţele din hârtie pentru faţă, şerveţele pentru
demachiat, din hârtie, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele din celuloză de uz casnic,
şerveţele de hârtie pentru uz casnic, pungi de
plastic pentru copt în cuptor, lavete de spălat
vase, bureţi abrazivi, bureţi, bureţi de menaj,
bureţi din sârmă, bureţi pentru bucătărie, bureţi
pentru vase, bureţi abrazivi pentru bucătărie,
bureţi artificiali pentru uz casnic, bureţi pentru
baie din plasă, bureţi pentru raclete de geam,
bureţi de baie, bureţi pentru corp, bureţi
cosmetici, forme pentru copt, din hârtie, ustensile
de menaj, mănuşi de menaj, articole de menaj,
recipiente de unică folosinţă din folie de aluminiu,
de uz casnic, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), vase pentru gătit din aluminiu, folii
pentru copt, asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative în legătură cu folii metalice
pentru ambalare şi împachetare, folii metalice
pentru gătit, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenţi de curăţare, şerveţele
parfumate, şerveţele umede cu loţiuni de
curăţare pentru îngrijirea bebeluşului, şerveţele
impregnate pentru uz cosmetic, şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare, şerveţele
umede pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele
de hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor
de bucătărie, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curăţeniei, produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, aromatizanţi de uz menajer, preparate
pentru spălare de uz menajer, detergenţi
de rufe pentru curăţare de uz menajer,
şerveţele dezinfectante, şerveţele de uz medical,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
sanitare pentru uz menajer, dezinfectanţi
şi antiseptice, produse dezinfectante de
uz menajer, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, săpunuri şi detergenţi medicinali şi
dezinfectanţi, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
preparate deodorante universale pentru uz
menajer, comercial sau industrial, folie de
plastic pentru împachetarea alimentelor, hârtie
de împachetat alimente, hârtie pentru copt, hârtie
igienică, hârtie absorbantă, hârtie reciclată,
hârtie fină, hârtie pentru şerveţele, hârtie
semiprelucrată, hârtie de uz industrial, hârtie

464

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

de bucătărie, produse din hârtie de unică
folosinţă, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, prosoape de hârtie pentru faţă,
şerveţele, şerveţele de hârtie, şerveţele pentru
baie, şerveţele de unică folosinţă, şerveţele de
buzunar din hârtie, şervetele de masă din hârtie,
şerveţele din hârtie pentru faţă, şerveţele pentru
demachiat, din hârtie, şerveţele de toaletă din
hârtie, şerveţele din celuloză de uz casnic,
şerveţele de hârtie pentru uz casnic, pungi
de plastic pentru copt în cuptor, lavete de
spălat vase, bureţi abrazivi, bureţi, bureţi de
menaj, bureţi din sârmă, bureţi pentru bucătărie,
bureţi pentru vase, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureţi artificiali pentru uz casnic, bureţi
pentru baie din plasă, bureţi pentru raclete
de geam, bureţi de baie, bureţi pentru corp,
bureţi cosmetici, forme pentru copt, din hârtie,
ustensile de menaj, mănuşi de menaj, articole
de menaj, recipiente de unică folosinţă din folie
de aluminiu, de uz casnic, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), vase pentru gătit din
aluminiu, folii pentru copt, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informaţii despre produse din hârtie,
dezinfectanţi şi produse pentru menaj, servicii
de intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata şi cu amănuntul referitoare
la produse din hârtie, dezinfectanţi şi produse
pentru menaj, organizarea şi coordonarea
de târguri şi expoziţii în scopuri publicitare,
consultanţă privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de produse
din hârtie, dezinfectanţi şi produse pentru menaj
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00671

29/01/2021
DANIEL IONICA,
BD CHISINAU, NR. 10, BL. M4,
SC. B, ET. 8, AP. 87, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MODINI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu (HEX #bf0708)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți, genți din piele, genți sportive.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea, în folosul terților, a unei
game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălțăminte și accesorii vestimentare (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice și prin intermediul site-urilor
web.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00672

29/01/2021
CIVIC INSTAL SRL, STR.
RECONSTRUCTIEI NR. 5, SC. B,
AP. 24, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500153, BRAȘOV,
ROMANIA

CIVIC INSTAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#486EB4), verde (HEX #45B653), gri
(HEX #606062)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații pentru arderea gazelor, instalații de
încălzire pe gaz, instalații sanitare.
42. Servicii de proiectare și planificare tehnică
de conducte pentru gaz, apă și apă reziduală,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00673

29/01/2021
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
B-DUL BUCURESTII NOI NR.140,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

De la vacute cu nume!
(511)

ale acestora, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe, amestecuri de brânză,
amestecuri pe bază de unt, bastoane de
mozzarella, batoane de brânză, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi din lapte, cu conținut predominant
de lapte, băuturi pe bază de iaurt, băuturi pe
bază de lapte, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de cafea, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză proaspătă de vaci,
brânză din lapte de capră, brânză prelucrată,
brânzeturi, brânzeturi proaspete, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, creme de brânză, deserturi
din iaurt, deserturi pe bază de lapte, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, frișcă, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
lapte, înlocuitori de smântână, mix de brânzeturi,
produse lactate tartinabile, sosuri pe bază de
lactate, zer.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, produse lactate și înlocuitori, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații

(540)
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ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,
STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR 5,
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, cu excepția celor
de uz medical, adezivi pentru fixarea părului
fals, adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loțiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esențiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esență 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, coloranți pentru barbă, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri casnice, sprayuri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, basma (nuanțator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizați
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curățare
și desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, cretă de curățare, preparate de
curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu
detergent pentru curățare, ceară de cizmarie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranți 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, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, bețișoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele

din piele, abțibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanți, alții decât cei utilizați
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinților, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, diamantina (abrazivă), preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), șampoane
uscate nemedicinale, preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de
lemn de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de citron, esențe eterice,
uleiuri esențiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinți
nemedicinală, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, șervețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră de
sticlă (țesătură abrazivă), grasimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni de păr, nemedicinale,
nuanțatoare de păr/coloranți pentru păr,
preparate pentru ondularea părului/preparate de
ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanțator 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, bețișoare 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, cenușă vulcanică pentru
curățare, preparate pentru curățarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
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lichide pentru curățarea parbrizului, conservanți
articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustață, apa de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abțibilduri
pentru unghii, soluții pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluții de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri și
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuțit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă și 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, scoarță
de quillaia pentru spălat, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeți
pentru parfumarea lenjeriei, safrol Smirghel/
pânză abrazivă, hârtie abrazivă/glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluții de degresare,
șampoane, nemedicinale, șampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), șampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, nemedicinal, săpun pentru strălucirea
textilelor, săpun pentru perspirația piciorului,
sodă caustică, soluții pentru îndepărtarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe,
amidon pentru rufe/amidon pentru spălat
rufele, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecția solară,
ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru

toaletă, benzi pentru albirea dinților, terpene
(uleiuri esențiale), șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, nemedicinale, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
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informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de infromații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
Bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descarcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul
pentru tonurile de apel descărcabile, servicii
de comerț online cu amănuntul
online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per-click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal și servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție

pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utllizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terții, 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 sponsorizari,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregatirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00675

29/01/2021
ADRIAN-ALEXANDRU STANCU,
STR. GRAPEI NR. 44, SECTOR 5,
BUCURESTI, 052236, ROMANIA

E
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, cu excepția celor
de uz medical, adezivi pentru fixarea părului
fals, adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loțiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esențiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esență 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, coloranți pentru barbă, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri casnice, sprayuri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, șervețele pentru bebeluși impregnate

cu preparate de curățare, basma (nuanțator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizați
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curățare
și desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, cretă de curățare, preparate de
curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu
detergent pentru curățare, ceară de cizmarie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranți 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, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, bețișoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abțibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanți, alții decât cei utilizați
în procese de fabricare, geluri de albire a
dinților, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, diamantina (abrazivă), preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), șampoane
uscate nemedicinale, preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de
lemn de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de citron, esențe eterice,
uleiuri esențiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea de
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corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinți
nemedicinală, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, șervețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră de
sticlă (țesătură abrazivă), grasimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru șlefuit/preparate
pentru ascuțit, loțiuni de păr, nemedicinale,
nuanțatoare de păr/coloranți pentru păr,
preparate pentru ondularea părului/preparate de
ondulare pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanțator 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, bețișoare 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, cenușă vulcanică pentru
curățare, preparate pentru curățarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curățarea parbrizului, conservanți
articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustață, apa de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abțibilduri
pentru unghii, soluții pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluții de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri și
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuțit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă și 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, scoarță
de quillaia pentru spălat, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeți
pentru parfumarea lenjeriei, safrol Smirghel/
pânză abrazivă, hârtie abrazivă/glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluții de degresare,
șampoane, nemedicinale, șampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), șampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, nemedicinal, săpun pentru strălucirea
textilelor, săpun pentru perspirația piciorului,
sodă caustică, soluții pentru îndepărtarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe,
amidon pentru rufe/amidon pentru spălat
rufele, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecția solară,
ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, benzi pentru albirea dinților, terpene
(uleiuri esențiale), șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, nemedicinale, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluții vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
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organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de infromații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții

comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
Bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descarcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul
pentru tonurile de apel descărcabile, servicii
de comerț online cu amănuntul
online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per-click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal și servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utllizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terții, 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 sponsorizari,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
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țintă, pregatirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00676

29/01/2021
IRINEL-IORDACHE GRIGORAȘ,
STR. LIBERTĂȚII NR. 5, BL. P1,
SC. A, AP. 001, JUDETUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTI DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

BAUTEK
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.15.02
Culori revendicate: rosu (Pantone
7463C), negru (Pantone 021C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri,
adăposturi (copertine) din metal pentru ploaie,
adăposturi (din metal) pentru stații de autobuz,
adăposturi (structuri metalice) pentru construcții,
adăposturi confecționate în principal din
materiale metalice, adăposturi din metal, pentru
bibiclete adăposturi din metal, accesorii din
metal pentru tâmplărie, apărătoare metalice,
cuști din metal, dispozitive de blocare din
metal, acoperișuri metalice, articole din metal
pentru placarea pereților, articole din metal
pentru placarea fațadelor, articole din metal
pentru placarea pereților interiori, articole din
metal pentru placarea tavanelor, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal pentru
pasarele, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, bariere antiefracție din
metal, căptușeli metalice (construcții), console
(din metal), console metalice (construcții),
dispozitive metalice de ancorat, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,
elemente de construcții prefabricate metalice,
elemente metalice pentru tavane, elemente
prefabricate din metal pentru construcții, garduri
din zale metalice, garduri și panouri metalice,
grile din metal, grile metalice, mână curentă
din metal pentru scări, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale de
construcții (metalice) sub formă de plăci, obloane
metalice pentru arhitectură, panouri de metal,
panouri de pereți despărțitori din metal, panouri
de tavan, din metal, panouri din metal, panouri
din metal pentru pereți laterali, panouri metalice
de perete, panouri metalice de placare, panouri
metalice pentru garduri, panouri metalice pentru
placarea clădirilor, panouri metalice pentru
plafon, pereți de compartimentare din metal,
pereți despărțitori din metal, pereți despărțitori
metalici (care nu fac parte din mobilier), protecții
din metal pentru ferestre, rame metalice pentru
construcții, scări confecționate din metal, scări
de metal, scări din metal, structuri metalice,
structuri metalice pentru construcții, structuri
metalice pentru închiderea balconului, stâlpi
de delimitare din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), stâlpi metalici de delimitare,
stâlpi metalici pentru limitare, suporturi din
metal pentru sticlă, suporturi din metal pentru
stâlpi de susținere, suporturi metalice de
parapete, suporturi metalice pentru plafoane,
suporturi în consolă din metal, metal unități
modulare pentru construcții, arcade din materiale
metalice, arcade confecționate din materiale
metalice, arcade din metal, balustrade metalice,
cadre metalice (construcții), cadre metalice,
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cadre metalice pentru sere, cadre (structuri)
metalice, chioșcuri mobile confecționate în
principal din metal, chioșcuri din metal (structuri),
chioșcuri (structuri din metal), copertine (structuri
metalice), copertine din metal care conțin șipci
fixe sau mobile, cotețe de metal, grătare
din metal, grătare metalice, marchize metalice
(construcții), marchizolete din metal, parapete
metalice, paravane metalice (altele decât
mobilierul), paravane metalice mobile (structuri),
paravane metalice (pereți despărțitori), accesorii
de siguranță din metal pentru uși, accesorii
din metal pentru mânere de uși, accesorii
metalice pentru ferestre, accesorii de fixare
din metal pentru geamuri, amortizoare din
metal pentru uși, ancadrament de ușă din
metal, apărătoare din metal pentru uși, armături
metalice pentru uși, cadre metalice pentru uși
glisante, cadre metalice pentru uși, cadre de
uși (din metal), cadre (metalice) de luminatoare
pentru utilizare în construcții, căptușeli metalice
de ferestre, componente metalice pentru uși,
dispozitive de protecție din metal pentru ferestre,
dispozitive de reținere metalice pentru uși,
dispozitive de închidere pentru uși, metalice,
dispozitive de închidere pentru uși (neelectrice),
dispozitive de închidere pentru ferestre,
neelectrice, dispozitive metalice de prindere
pentru uși de dulapuri, dispozitive metalice
pentru deschiderea ferestrelor (neelectrice),
dispozitive pentru deschiderea, închiderea și
suspendarea ferestrelor tip ghilotină, glafuri
metalice pentru ferestre, gratii din metal
pentru ferestre, împrejmuiri metalice pentru
ferestre, jaluzele din metal, jaluzele din metal
pentru uz extern, jaluzele exterioare din
metal, jaluzele lamelare din metal, jaluzele
lamelare orizontale (de exterior), din metal,
jaluzele metalice, jaluzele metalice (pliante, de
exterior), jaluzele metalice de exterior, jaluzele
orizontale venețiene (de exterior), din metal,
jaluzele rulante din oțel, jaluzele venețiene
(de exterior), din metal, jaluzele verticale
din metal (exterioare), jaluzele verticale din
metal (exterior), lanțuri metalice de siguranță
pentru uși, lanțuri metalice pentru uși, marchize
din metal, marchize din metal (materiale
de construcții), obloane metalice de interior,
obloane metalice pentru siguranță, opritoare
din metal pentru uși, opritoare metalice pentru
ferestre, opritoare metalice pentru uși, cadre
metalice pentru plase de țânțari, plase din metal
împotriva insectelor pentru ferestre, plase din
metal împotriva insectelor pentru uși, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre,
plase metalice împotriva insectelor, pentru uși,
rame de uși (metalice), rame de ferestre de

metal, role de ferestre, role metalice pentru
uși de garaj, roluri exterioare din metal, rulouri
(exterioare) din metal, rulouri metalice pentru
ferestre, rulouri opace din metal (exterior), metal
rulouri pentru geamuri glisante, storuri metalice
de exterior, storuri exterioare din metal, pentru
direcționarea luminii, structuri de umbrire din
metal pentru clădiri, tocuri metalice de uși
pentru camere frigorifice, tocuri metalice pentru
ferestre, feronerie.
19. Cadre (nemetalice) pentru uși vitrate,
cadre (nemetalice) pentru luminatoare, cadre
(nemetalice) pentru ferestre, acoperișuri din
sticlă, cadre pentru luminatoare (nemetalice)
folosite la clădiri, elemente din sticlă pentru
panouri de construcție, fațade de sticlă
(nemetalice), ferestre blindate cu cadru
nemetalic, sticlă pentru geamuri pentru
construcții, foi din sticlă pentru construcții,
geamuri pentru ferestre, gratii de protecție
nemetalice folosite în exteriorul clădirilor,
grilaje pentru ferestre (nemetalice), panouri
din geam dublu (nemetalice), panouri de
acoperire confecționate din sticlă, panouri din
geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare, panouri din sticlă, panouri din sticlă
pentru ferestre, panouri din sticlă pentru uși,
plăci de sticlă folosite în construcții, plăci de
sticlă, plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
sticlă antiefracție folosită în construcții, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
arhitecturală armată pentru construcții, sticlă
armată, sticlă armată pentru construcții, sticlă
colorată pentru ferestre, sticlă de construcții,
sticlă decorativă (pentru construcții), sticlă
flotată pentru construcții, sticlă ignifugă pentru
utilizare în construcții, sticlă izolantă (construcții),
sticlă izolatoare, sticlă laminată colorată (pentru
construcții), sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă pentru vitralii, sticlă plană
modificată (pentru construcții), sticlă plană
pentru construcții, sticlă plată pentru construcții,
sticlă securizată folosită în construcții, sticlă
stratificată, sticlă sub formă de foi folosită
la ferestre, sticlă sub formă de foi folosită
la uși, sticlă temperată pentru construcții,
sticlă transparentă pentru construcții, unități de
geamuri (rame nemetalice), unități de geamuri
duble (nemetalice), unități din geam dublu
(nemetalice), unități închise ermetic din sticlă
dublă (nemetalice), uși batante, nu din metal,
uși blindate, nu din metal, uși confecționate din
sticlă pentru clădiri, uși cu deschidere orizontală,
nemetalice, uși cu plasă, nu din metal, uși
din sticlă, uși exterioare, nu din metal, uși
glisante, nu din metal, uși interioare, nu din
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metal, uși izolante din materiale nemetalice, uși
nemetalice, uși nemetalice de siguranță, uși
pliante nemetalice, uși pliante, nu din metal,
uși-oglindă, uși rotative nemetalice, uși rulante
de siguranță (nemetalice), uși rulante care se
ridică vertical (nemetalice), uși transparente
nemetalice pentru clădiri, uși transparente din
sticlă pentru clădiri, uși vitrate, nu din metal,
vitralii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrare de afaceri, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare a
afacerii, asistență pentru întreprinderi industriale
în legătură cu conducerea afacerilor lor,
asistență pentru întreprinderi industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea activităților
lor, asistență pentru întreprinderile comerciale
privind managementul afacerilor lor, asistență
privind organizarea întreprinderii, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență în materie de management, asistență
în materie de management privind afacerile,
furnizare de asistență în afaceri, managementul
activităților comerciale, administrare în materie
de activități de marketing, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
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, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, crearea
materialului publicitar, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
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, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, furnizare de informații privind
marketingul, indexare web în scop comercial sau
publicitar, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
publicitară, întocmire de planuri de marketing,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing de
baza de date, marketing imobiliar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizarea de trageri
la sorți cu premii în scopuri promoționale,
organizarea de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
pregătire de documente publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, promovarea comercială,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea vânzărilor, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicitate în reviste, publicitate
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de lansare de produse, servicii de
marketing, servicii de marketing direct, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
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a vânzărilor, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
administrarea vânzărilor, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, amenajarea spațiilor comerciale,
amenajare de terenuri (construcții), asamblare
de case prefabricate, consolidare de clădiri,
construcția de clădiri, construcție de anexe de
casă, construcție de case, construcție de clădiri,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de magazine, construcție de panouri,
construcție de pereți despărțitori, construcție de
proprietăți, construcție de proprietăți comerciale,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de scări
de lemn, construcție de saune, construcție
de sere, construcție de sere (montare și
închidere cu geamuri), construcție de standuri
pentru expoziții, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, construcție de structuri
din oțel, construcții, construcții civile, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de decoruri scenografice, construcții
de grădină (montare și închidere cu geamuri).
42. Amenajarea
interioară
magazinelor,
amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, cercetare în domeniul
designului, cercetare și dezvoltare de produs,
cercetare și dezvoltare de produse, decorațiuni
interioare, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design de produs, dezvoltare de
produse, dezvoltarea produselor pentru terți,
elaborare de planuri (construcții), elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, proiectare
de componente mecanice și micromecanice,
proiectare de jaluzele, proiectare de modele,
proiectare de matrițe, proiectare de produs,
proiectare de produse industriale, proiectare
de produse noi, proiectare de sisteme
de construcții, proiectare și consultanță în
inginerie, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator, servicii de proiectare tehnică

asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, servicii tehnologice privind
designul, redactare tehnică, dezvoltare de
metode de măsurare și de testare, dezvoltare
de metode de testare, efectuare de teste
industriale, evaluare a dezvoltării produselor,
evaluarea calitatii, evaluarea calității produselor,
evaluarea de siguranță a produselor, evaluarea
siguranței produselor, examinarea produselor
fabricate sudate în vederea determinării calității
acestora, examinarea produselor fabricate
sudate în vederea determinării proprietăților
acestora, examinarea produselor fabricate
sudate în vederea determinării structurii
acestora, proiectare și testare de produse noi,
proiectare și testare în vederea dezvoltării de
produse noi, realizare de teste de control al
calității, servicii de cercetare și dezvoltare,
servicii de testare de materiale, servicii de
testare tehnică, servicii tehnice de măsurare,
servicii tehnice de măsurare și testare, testarea
produselor, verificarea calității produselor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00677

(740)

INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

29/01/2021
ANDREI CATALIN POP,
INTRAREA GLIEI 8, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STARexpress THE
CONVENIENCE STORE
(531)
(591)
(511)

476

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.02
Culori revendicate: albastru, auriu
închis, auriu deschis
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, închirierea spațiului
publicitar, postarea de afișe publicitare,
închirierea
panourilor
de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de informații
comerciale, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, furnizarea de informații de contact
comerciale și de
afaceri, servicii de
intermediere comercială, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri comerciale sau publicitare, demonstrații
cu produse, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare,distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de
import-export, servicii de informații privind
marketing-ul, servicii de marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online
cu amănuntul, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, servicii de comparare
a prețurilor, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00678

29/01/2021
2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.,
ALEEA 1 IUNIE NR. 15,
CAMERA 1, BL. H6, SC. 2,
ET. 3, AP. 33, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

2web
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
design de arte grafice.

477

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

M 2021 00679

(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

29/01/2021
JULIE'S BROWNIES S.R.L.,
STR. MEDELNICERULUI NR. 2,
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TFB THE FUNNY BRAND
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu închis,
portocaliu închis, portocaliu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
material didactice şi educative, table de scris,
tăbliţe de scris, ilustrații (tipărituri), albume
(tipărituri), almanahuri, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, cataloage, benzi desenate, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), carnete de notiţe (papetărie).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
personalizate, articole pentru acoperirea capului
personalizate.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă şi articole
pentru petrecere, jucării, jucării inteligente, jucării
pentru copii, jucării de lemn, jucării muzicale,
puzzle-uri (jucării), jocuri, jocuri de societate,
jocuri de cărţi, jocuri de sah, jocuri de table,
jocuri de domino, jocuri cu zaruri, jocuri de
masă, console de jocuri, jocuri de construcţie,
articole de joacă educative, jucării adaptate

pentru activităţi educative, articole de gimnastică
şi de sport (cu excepţia îmbrăcămintei).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea de produse sub formă de
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web, a aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
prin intermediul site-urilor web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea şi sistematizarea
de date şi informaţii despre produse şi
servicii prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, promovarea de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, demonstraţii cu produse,
gestiunea afacerilor comerciale, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare,
distribuirea
de
eşantioane,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
publicarea de texte publicitare, derularea de
campanii promoţionale, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din 16, 25 şi 28, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru produsele din
clasele 16, 25 şi 28.
40. Vopsirea ţesăturilor, vopsirea materialelor
textile, personalizarea textilelor, imprimare
pe materiale textile, gravarea fotografică a
materialelor textile, aplicare de motive pe
materiale textile, tipărirea offset, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fotogravură, servicii de gravuri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 00680

29/01/2021
GEORGIANA-LIVIA DIACONU,
SOS. BÂRNOVA NR. 29H,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

ETIQUETTE SPECIALIȘTI
ÎN FRUMUSEȚE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de saloane și
cabinete de înfrumusețare și de îngrijire a
frumuseții, servicii de saloane și cabinete
pentru servicii medicale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00681

(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

Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.07.01
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de mediere, servicii
de soluţionare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitraj, managementul drepturilor de autor,
auditare a conformităţii de reglementare,
auditare a conformităţii juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, 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, servicii de reprezentare
juridică, 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
reţele de socializare online, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), servicii
juridice in domeniul migraţiei, consiliere şi
reprezentare în domeniul dreptului muncii.

29/01/2021
DAN-MIHAI RĂDULESCU, STR.
PAJUREI NR. 2, BL. 1, SC. A,
ET. 3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,ROMANIA

───────

(540)

20 + RĂDULESCU &
ASOCIAŢII CABINET
DE AVOCATURĂ &
MEDIERE EXPERT ÎN
LEGISLAŢIA MUNCII
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(210)
(151)
(732)

(540)

consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT).

M 2021 00682

29/01/2021
2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L., ALEEA 1 IUNIE
NR. 15, CAMERA 1, BL. H6, SC. 2,
ET. 3, AP. 33, JUDEŢ VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00685

29/01/2021
SC IDEAL CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL, SAT LEMNIA, COMUNA
LEMNIA NR. 116, JUDEŢ
COVASNA, LEMNIA, COVASNA,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

2web SERVICES
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

WHITE WOLF SUBTITLE
LOREM IPSUM

M 2021 00683

29/01/2021
2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L., ALEEA 1 IUNIE
NR. 15, CAMERA 1, BL. H6, SC. 2,
ET. 3, AP. 33, JUDEŢ VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

(531)

2web services
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,

Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Pături, pături-canapea, pături 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,
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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 siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de comerț cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

21. Tigăi, tigăi non-electrice de gătit, tigăi pentru
prăjit, tigăi cu mâner, tigăi întinse pentru gătit,
oale de gătit, oale de gătit sub presiune, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile de bucătărie, ustensile de
gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz casnic),
forme (ustensile de bucătărie), veselă, articole
de bucătărie și recipiente.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00686

29/01/2021
MENAROM S.R.L., STR.
REPUBLICII, NR. 106, JUDEŢ
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

(740)

(540)

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

(531)

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate: roşu, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29/01/2021
PROMATERIS SA, SOS.
BUCURESTI-TARGOVISTE NR.1,
JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA
CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA,
BD. DECEBAL NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030968, ROMANIA

AQUAMATERIS
Future materialised

(540)

MENAROM Cooking

M 2021 00691

Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, albastru,
verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalarea
gheții, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule
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de aer, din material plastic, pentru ambalarea
sau condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă de
hârtie biodegradabilă, foi de celuloză regenerata
pentru ambalalaj, recipiente de ambalat din
celuloză regenerată, pungi de gunoi din hârtie,
pungi din hârtie pentru alimente, hârtie pentru
pungi și saci, pungi (învelitoare, săculețe) de
ambalaj din hârtie sau material plastic, pungi de
hârtie de uz casnic pentru deșeuri alimentare,
saci de gunoi din hârtie sau din material plastic.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00693

el STUDIO STYLE
HAIR SKIN NAILS
STANDARD ÎN FRUMUSEŢE

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU 8E,
BL. 9, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500163, BRAȘOV,
ROMANIA

CARTIER REZIDENTIAL VEST
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 26.04.02
(591) Culori revendicate: maro închis,
portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, îngrijire
cosmetică pentru persoane, servicii medicale,
saloane de frumusețe, servicii de manichiură și
de pedichiură.
───────

29/01/2021
S.C. VAMT EXPERT IMOB
S.R.L., STR. TARGOVISTEI,
NR.12, CONSTRUCTIA C5,
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

29/01/2021
CRISTIAN COSAT-SEBE, STR.
BAICULESTI NR. 19, BL. D9,
SC. C, AP. 85, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

M 2021 00694

Clasificare Viena:
27.05.04; 26.11.08; 29.01.11
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul
apartamentelor,
închirierea
apartamentelor, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, servicii de brokeraj, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii, servicii
de brokeraj vamal financiar, servicii privind
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, servicii
de analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, evaluare financiară a lemnului pe
picior, consultanţă în asigurări, servicii de
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oferire de informaţii în domeniul asigurărilor,
administrare de cladiri cu locuinte, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
cladiri rezidentiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spatii de cladiri,
imobiliare (managementul proprietatilor), afaceri
imobiliare, servicii de agentii imobiliare pentru
vanzarea si inchirierea de cladiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spatii
de vanzare cu amanuntul, servicii de agentie
pentru vanzarea de proprietati imobiliare pe baza
de comision, servicii financiare privind vanarea
de proprietati, servicii de listare de proprietati
imobiliare pentru inchirierea de case si pentru
inchirierea de apartamente, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, asigurare de proprietati imobiliare,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, servicii de brokeri de amanet,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, activităţi de broker imobiliar,
servicii de evaluări imobiliare, management
imobiliar.
37. Servicii de constructii civile, servicii de
constructii de cladiri rezidentiale, servicii
de constructii de cladiri comerciale, servicii
de constructii si reparatii de cladiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, servici
de constructii referitoare la cladiri pentru
locuinte, servicii de constructii de terase,
constructii metalice, constructii nemetalice,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
constructii si reparare de cladiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
servicii de tâmplărie, curăţarea clădirilor
(interior),
curăţarea
clădirilor
(suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), servicii de demolare a clădirilor,
închirierea maşinilor de uscat vesela, instalare
de utilități pe șantiere de consutrucții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
forajul sondelor de petrol sau de gaze,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi
repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,

instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea uşilor
şi ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor
de
bucătărie,
montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, servicii de zidărie, construcţia de diguri
portuare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
servicii de tencuire, lucrari de instalaţie de apă
şi canal, repararea liniilor electrice, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţii
subacvatice, reparaţii subacvatice, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), construcţia şi repararea
depozitelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00695

29/01/2021
CORES GOMEZ ANGEL, C/
LAGUNA DEL MARQUESADO NR
42, MADRID, 28021, SPANIA

approved
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.04
Culori revendicate: albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

1. Compoziții și substanțe chimice și organice

destinate utilizării la fabricarea de alimente și
de băuturi, detergenți pentru uz industrial, medii
de creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură.
2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți
și cerneluri, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
3. Preparate pentru curățare și odorizante
4. Lubrifianți și unsori industriale, ceară și lichide
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00696

29/01/2021
MEDICINAS SRL, STR. RODIEI
NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MEDICINAS TV
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.15
(591) Culori revendicate: albastru închis,
verde, galben, negru, alb, gri deschis,
albastru deschis, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de

publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de reclamă şi
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizarea
de informații comerciale, servicii de comenzi
online
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio şi televiziune, transmitere de programe
de televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu, exploatare de reţele
de televiziune prin cablu, difuzare de programe
radio şi de televiziune, transmitere de programe
radio şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere., radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de echipamente
pentru televiziune pentru transmisii din locaţii
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exterioare, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
recepţionarea de programe de televiziune pentru
transmisia mai departe către abonaţi, asistenţă
în furnizarea de programe de televiziune
prin cablu, oferită terţilor, furnizare informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem payper-view, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe de
televiziune furnizate printr-un serviciu la cerere,
difuzarea la radio și televiziune.
41. Producţie de emisiuni de televiziune,
prezentare de programe de televiziune, montaj
de programe de televiziune, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct, producţie
de programe radiofonice şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele
de televiziune altele decât cele publicitare,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, formare (instruire) privind
sănătatea şi starea de bine, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, publicare
de recenzii, publicare de texte sub forma
de mijloace electronice, servicii de scriere
pentru bloguri altele decât cele cu scop
publicitar, redactare de texte, publicare de
texte educative, editare de texte scrise, servicii
de producţie de programe de televiziune,
publicare de publicaţii medicale, publicare de
texte medicale, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, instruire în
domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
furnizare de cursuri de educaţie continuă în
domeniul asistenţei medicale, servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale şi tratamentelor
aferente, servicii de instruire în domeniul
medical, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe şi
simpozioane în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de educaţie şi instruire referitoare la asistenţa
medicală, publicare şi emitere de documente
ştiinţifice în legătură cu tehnologia medicala,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00697

(740)

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

29/01/2021
MEDICINAS SRL, STR. RODIEI
NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Bebe MEDICINAS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.05.01; 26.03.02;
29.01.15
(591) Culori revendicate: bej, galben, negru,
rosu, mov, verde, albastru închis,
albastru deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente
alimentare,
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, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
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prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, compuși pentru
tratarea sindroamelor asociate afecțiunilor
pulmonare, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
băuturi pentru copii mici, pudre medicinale
pentru copii, preparate dietetice pentru copii,
copii mici (alimente pentru -), suplimente
dietetice pentru copii mici, scutece triunghiulare
pentru copii (hârtie), alimente dietetice adaptate
pentru copii, alimente pentru copii și sugari,
lapte praf pentru copii mici, praf (lapte -pentru
copii mici), creme (medicinale) pentru bebeluși și
copii, scutece pentru copii și pentru incontinență,
scutece pentru copii (din hârtie sau celuloză),
lapte praf pentru sugari și copii mici, scutece (de
unică folosință) din hârtie pentru copii, făină cu
adaos de lactate pentru copii mici
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cărți, ziare, reviste (publicații periodice),
papetarie imprimata, biblii, hârtie tip biblie,
cărți de rugăciuni, afișe, agende (tipărituri),
almanahuri (tipărituri), broșuri (tipărituri),
calendare (tipărituri), cartonașe imprimate,
fotografii, jurnale (tipărituri), periodice (tipărituri),
pliante (tipărituri), reclame tipărite, publicații
promoționale, publicații educative, reproduceri
color (tipărituri), materiale imprimate, publicații
imprimate, reproduceri artistice imprimate.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de
interes general şi în presa de specialitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de reclamă şi
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii
de publicitate şi de promovare, servicii de
publicitate pentru alte persoane, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, servicii de
informaţii comerciale, prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată în
publicitate prin radio şi televiziune, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare

pentru alte persoane, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate şi promovare,
precum şi servicii de consultanţă aferente,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, organizarea afacerilor,
administrarea afacerilor, asistență în afaceri,
cercetări de afaceri pentru noile afaceri,
supervizare de afaceri, administrare de afaceri,
supervizarea administrării afacerilor, planificarea
administrării afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, organizarea administrării afacerilor,
servicii de afaceri privind înființarea de
de afaceri,
afaceri, planificare strategică
managementul
proiectelor de afaceri,
pregătire de statistici (afaceri), organizarea
întâlnirilor de afaceri, afaceri (consultanță
profesională în-),
estimare
în
afaceri
comerciale, consultanță profesională
în
afaceri, management de afaceri comerciale,
organizarea afacerilor (consultanță în -),
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
asistență privind managementul afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
managementul și administrarea afacerilor,
consultanță în planificarea afacerilor și în
continuitatea afacerilor, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță în afaceri, consultanță în afaceri
pentru firme, furnizare de informații comerciale
(afaceri), servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de publicitate, marketing și
promovare
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, transmitere
de programe de televiziune, transmisie de
date computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, leasing
de echipamente de televiziune prin cablu,
exploatare de reţele de televiziune prin
cablu, difuzare de programe radio şi de
televiziune, transmitere de programe radio
şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
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televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat printrun serviciu video la cerere., radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de echipamente
pentru televiziune pentru transmisii din locaţii
exterioare, recepţionarea de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonaţi, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem payper-view, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe
de televiziune furnizate printr-un serviciu la
cerere, servicii de telecomunicații, comunicare
prin calculator, servicii de comunicare online,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare mobila, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
difuzarea la radio și televiziune

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00699

30/01/2021
THEODOR IONASCU,
STR. M4 NR. 2, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI,905700, CONSTANȚA,
ROMANIA
THK THEO KITE, STR M4 NR 2,
JUD. CONSTANTA, NAVODARI,
905700, CONSTANȚA, ROMANIA

G&W GOD BLESS WELL
(531)

Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de comerț online,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00700

30/01/2021
SC GUSTULPASIUNII BY DUMI
SRL, STR. NICOLAE CARANFIL
NR. 2, BL. L12, SC. 3, ETJ. 7,
AP.84, JUD. GALATI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00704

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

01/02/2021
HOMA SRL, STRADA
SALCAMILOR 52, JUD. COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

BUTCHER'S Cuisine
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. 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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

G GARD VIU MINUNE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.13
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00707

(210)
(151)
(732)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

17/02/2021
RETEA CAFE SRL, STRADA
CONSTANTEI 25, SPATIUL C25,
JUD BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

M 2021 00711

01/02/2021
JUST SEVEN SRL, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 5, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

COFFEE POINT
we meat

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.17.25
(591) Culori revendicate: roşu , negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea vânzărilor.
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00710

18/02/2021
UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA
S.A., STR. NICOLAE CARAMFIL
NR. 25, PARTER, CAM. EO-09,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

UNISAFE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare și
imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00712

(740)

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

01/02/2021
COALD M S.R.L., STR. CALEA LUI
TRAIAN NR. 152, PARTER, BL.
13, JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

MEME 38
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.11
(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curatenie, produselor pentru curăţenie,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei
pentru construcţii, tigăi, oale de gătit, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de bucătărie, ustensile de gătit, neelectrice,
veselă (ustensile de uz casnic), forme (ustensile
de bucătărie), veselă, articole de bucătărie şi
recipiente, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
şi articole pentru joacă, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la a

detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei
pentru construcţii, tigăi, oale de gătit, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de bucătărie, ustensile de gătit, neelectrice,
veselă [ustensile de uz casnic], forme [ustensile
de bucătărie], veselă, articole de bucătărie şi
recipiente, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
şi articole pentru joacă, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, servicii de vânzare
cu ridicata și amănuntul online referitoare la a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, tigăi, oale de gătit,
vase, vase din sticlă, vase din ceramică,
vase pentru cuptor, vase pentru copt, vase
pentru servit, vase de lut, vase de bucătărie,
ustensile de menaj, recipiente pentru menaj
sau bucătărie, ustensile de bucătărie, ustensile
de gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz
casnic), forme (ustensile de bucătărie), veselă,
articole de bucătărie şi recipiente, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la a detergenţilor, produselor
cosmetice, produselor de curăţenie, produselor
pentru curăţenie, ustensile şi recipienţi pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
şi veselă, piepteni şi bureţi, articole pentru
curăţare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei pentru construcţii, tigăi, oale de
gătit, vase, vase din sticlă, vase din ceramică,
vase pentru cuptor, vase pentru copt, vase
pentru servit, vase de lut, vase de bucătărie,
ustensile de menaj, recipiente pentru menaj
sau bucătărie, ustensile de bucătărie, ustensile
de gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz
casnic), forme (ustensile de bucătărie), veselă,
articole de bucătărie şi recipiente, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
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Crăciun, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate, marketing
şi promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00715

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

01/02/2021
ANDREI-VASILE LAZĂR, STR.
MIRON COSTIN NR. 12A, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

41. Educație, divertisment și sport, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
educație și instruire, organizare de webinare
(instruire), organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii educative și de instruire, formare în
domeniul managementului, servicii de formare
în management (instruire), servicii educative
în domeniul managementului (instruire),
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(540)

M 2021 00716

01/02/2021
SC ONE INSURANCE BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE
SRL, STR. JEAN MONNET
NR. 35, ET. 2, AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

1RCA.RO AVEM GRIJĂ
SĂ NU AI NICI O GRIJĂ!
(531)

THOTH SELF LEARNING
MANAGEMENT
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena:
01.03.12; 03.07.19; 20.07.02; 26.01.01;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.14
Culori revendicate: auriu (RAL 1012),
albastru (RAL 5012), verde (RAL 6001),
negru (RAL 9005)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.04; 27.07.17
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Brokeraj de asigurări
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00717

01/02/2021
CRISTIAN ANGHEL, STR. ION C.
BRATIANU, NR. 11A, SAT TUNARI,
JUD. ILFOV, COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA
IULIANA-IASMINA-MIHAELA
ANGHEL, STR. ION C. BRATIANU,
NR. 11A, SAT TUNARI,
JUD. ILFOV, COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

(740)

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

01/02/2021
TOOLS-MAG S.R.L.,
BULEVARDUL MĂRĂȘEȘTI,
NR. 42, BL. 1, SC. A, ET. 2,
AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ZAFIT
(511)

(540)

HEY MOTO
Clasificare Viena:
29.01.04; 18.01.05; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire pentru șoferi, servicii de școli
de șoferi (instruire), instruire pentru șoferi de
curse, formare pentru șoferi de curse (instruire),
formare pentru șoferi de vehicule comerciale
(instruire), instruire pentru șoferi de vehicule
comerciale, servicii de pregătire pentru șoferi
în vederea îmbunătățirii aptitudinilor de șofat
(instruire), școală auto, instruirea conducătorilor
auto, cursuri de conducere auto (instruire),
cursuri avansate de conducere auto pentru
conducătorii de automobile (instruire), instruire
în domeniul reparării automobilelor, cursuri
de conducere auto privind siguranța rutieră,
furnizare de informații referitoare la cursele auto,
învățământ și formare în domeniul ingineriei
auto, organizare de evenimente de curse cu
automobile de serie.
───────

M 2021 00718

(540)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale
8. Bare de tăiat (scule de mână), cazmale
(unelte de mană), clești de tăiat crengi (cu
acționare manuală), clește pentru crotaliat
(unelte de mană), inele pentru coase, coase
acționate manual, instrumente pentru culesul
fructelor, cultivatoare de grădină cu trei
dinți (unelte de mană), cultivatoare manuale
pentru grădinărit, cuțite de grădinărit, cuțite
pentru altoit, cârlige manuale, dispozitive
de pulverizare neelectrice care pot fi
purtate în spate, dispozitive de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), dispozitive
pentru răspândirea îngrășămintelor (manuale),
dispozitive pentru netezit gazonul (operate
manual), extractoare (scule de mană), ferăstraie
de elagaj (acționate manual), foarfece de elagaj
(unelte de mană), foarfece de emondaj (unelte
de mană), foarfece de grădină (unelte de mană),
foarfece pentru ikebana (unelte de mană),
furci de fân, furci de grădină, furci de mână
(unelte manuale), furci pentru grădină, furci
pentru săpat, de uz agricol, greble, greble
pentru gazon (doar cele manuale), greble pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte manuale
de grădinărit, greble (unelte manuale), lopeți
(unelte manuale), lopățele de grădina, mașini
de tuns gazon (instrumente manuale), mașini
de tuns (unelte acționate manual), mașini de
pulverizare (unelte acționate manual) în scopul
de pulverizare insecticid, mașini de tăiat garduri
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vii (unelte acționate manual), mistrii, mistrii
cu vârf ascuțit, motocultoare (unelte acționate
manual), mânere pentru coase, prășitori (unelte
de mană), pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (dispozitive acționate
manual) pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare agricole (acționate
manual), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (scule manuale), sape pentru
defrișare, scarificatoare acționate manual,
scule pentru prășit (unelte manuale), seceri
cu mâner scurt (unelte de mană), seceră
(unelte acționate manual), semănători acționate
manual, târnacop, târnăcoape (unelte), unelte
agricole manuale, unelte de scos buruieni
acționate manual, unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, unelte de tăiat buruieni
acționate manual, unelte acționate manual
pentru plantat bulbi, tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual)
9. 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, mouseuri 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
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, aparate pentru înregistrarea
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sunetelor, 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,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio 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,
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, aparate de proiecție, 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
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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, cduri 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 cduri, 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 cdrom, 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 compactdiscuri, 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-romuri 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,
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 compactdiscuri 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
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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, mouseuri 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 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, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
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adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
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.
12. Airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), airbaguri pentru vehicule, alarme
acționate la distanță pentru vehicule terestre,
alarme antifurt pentru vehicule, alarme
de
siguranță
pentru
vehicule,
alarme
pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt

pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
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terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru, șasiuri pentru automobile, automobile
și elemente de structură ale acestora, axe cu
pivot pentru încărcătoare pentru vehicule, axe
pentru vehicule terestre, bandă derapantă pentru
motociclete, bare de remorcare, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de tractare
pentru remorci, bene pentru vehicule, brațe
pivotante (piese de vehicule), butuci din spate,
butuci frontali pentru vehicule, cabine pentru
vehicule, cadre pentru vehicule motorizate cu
două roți, cadre pentru vehicule pe două roți,
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
rezervoare de combustibil pentru automobile,
capace pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace pentru transmisii la vehicule terestre,
capote de vehicule, caroserii blindate pentru
vehicule, carcase protectoare pentru motoare de
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
circuite hidraulice pentru automobile, coloane
de direcție întărite pentru vehicule, componente
pentru caroseria vehiculelor, convertizoare de
cuplu pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule

terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
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vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții

pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
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vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de

tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc, frâne
cu disc pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule
16. Atlase, caiete de exerciții, diagrame, globuri
pământești, globuri terestre, hărți, hărți de
perete ilustrate de uz didactic, hărți geografice,
manuale didactice, materiale didactice din hârtie,
materiale educative tipărite, tabele aritmetice,
tabele tipărite, cutii pentru pictură (rechizite
școlare), modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), table școlare, tăblițe de scris pentru
copii, table de mici dimensiuni, bandă pentru
legarea cărților, cerneluri, batoane corectoare,
creioane corectoare, creion corector, gume de
șters, markere cu ștergere uscată, radiere
electrice, radiere pentru cerneală, radiere-capac,
rezerve de gume pentru creioane, produse
pentru ștergere (articole de birou), ștergătoare
pentru table albe, bureți pentru șters tabla,
accesorii pentru creioane, batoane de cerneală,
carioci, caiete pentru caligrafie cu pensula,
caiete pentru caligrafie cu stiloul, carioci cu
vârf de fetru, cartușe de cerneală pentru
stilouri, cerneală de caligrafie, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, cerneală pentru
instrumente de scris, cerneală pentru stilouri,
cerneluri pentru tușiere, creioane cu gumă,
creioane cu mină colorată, creioane colorate,
creioane mecanice, creioane de desen, călimări,
cretă de scris, creion cu mină groasă (creioane
mecanice), cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, hârtie sugativă, mape pentru scris
(papetărie), instrumente de scris, markere cu
ștergere umedă, materiale textile pentru scriere
cu apă pentru exersarea caligrafiei, materiale
de desen pentru table școlare, mine pentru
creioane, mine pentru creioane mecanice, mine
de rezervă pentru creioane, penare, penare
din piele, penare rulabile, penițe (de scris),
pensulă pentru caligrafie, pensule de caligrafie,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), timbre poștale,
protecție de buzunar pentru stilou, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
rezerve pentru stilou, seturi de creioane, seturi
de instrumente de scris, seturi de pixuri cu
bilă și creioane, seturi de stilou, ștampile de
cauciuc, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală uv, stilouri,
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stilouri (articole de scris), stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri fără cerneală,
stilouri marker pentru piele, stilouri pensulă,
sugativă, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi pentru markere, suporturi pentru
pensule de scris, suporturi tip pahar pentru
creioane, tocuri, ștampile de datare, ștampile
de marcare, ștampile de numerotare, tușiere,
truse de creioane, tușuri pentru ștampile, vârfuri
pentru pixuri cu bilă, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende folosite în papetărie,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru
hârtie, agrafe de prindere pentru instrumente
de scris, agrafe pentru hârtie (papetărie),
articole de papetărie parfumate, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie, confecționate din
hârtie, ascuțitori de creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), batoane de vopsea, benzi adezive,
benzi corectoare (articole de birou), benzi
elastice pentru birou, bibliorafturi, blocnotes de
birou, articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotesuri, blocnotesuri adezive, blocnotesuri
de notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri
pentru notițe, blocuri (papetărie), caiete, caiete
cu spirală, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare de birou, benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor
de calculator, calendare de perete, calendare
tipărite, capse de birou, carioci cu vârf de
fibră, carnete cu foi detașabile, carnete de
chitanțe, carnete de notițe, carnețele, carnețele
de buzunar (papetărie), carnețele de notițe în
alb, călăreți pentru cartoteci, cărți cu nume,
cărți de desenat sau de scris, chitanțiere,
clasoare, clasoare pentru birou, clipsuri pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou, coli de hârtie pentru notițe, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte pentru agende,
coperte pentru caiete, coperte pentru caiete de
exerciții, coperți de dosar, cretă, creioane tip
carioca, cretă de marcare, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, decapsatoare, instrumente pentru
desen, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din

hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), echere, echere
(rigle), echere pentru desen, etichete adezive,
etichete cu adrese, etichete de preț, etichete din
hârtie, fișe (papetărie), flip-charturi cu foi goale,
flip-charturi imprimate, folii pentru documente,
folii transparente (papetărie), folii transparente
din plastic, folioscop (flip book), hârtie adezivă
pentru luat notițe, hârtie autocopiativă fără
carbon, hârtie autocopiativă (papetărie), hârtie
cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de fax,
hărți de perete ilustrate, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scrisori, hârtie
fluorescentă, hârtie laminată, hârtie folosită în
industria artei grafice, hârtie milimetrică, hârtie
pentru etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
pentru plicuri, hârtie xerografică, hârtie pentru
scrisori (produse finite), insigne de hârtie, insigne
din carton, instrumente de desen pentru tabla
școlară, instrumente de scris confecționate din
fibre, jurnale de buzunar, jurnale nescrise,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), litere și cifre adezive, mape, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape tip servietă, markere cu vârf de fibră,
markere evidențiatoare, markere fluorescente,
markere pentru documente, materiale aromatice
pentru modelaj, minifelicitări, organizatoare
personale, organizatoare de birou, panglici
din hârtie creponată, articole de papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pioneze
(papetărie), pioneze (metalice) pentru panouri
și table școlare, pioneze pentru panouri de
plută, piuneze pentru marcare (hărți), pixuri
colorate, planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planșete cu clamă
pentru hârtii, plicuri (papetărie), plicuri din plastic,
port-stilouri, cărți poștale, rame pentru fotografii,
rechizite școlare, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), rigle, rigle pentru desen, rigle
negradate, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
tablă de scris, furnituri pentru scris, sclipici
pentru papetărie, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), separatoare pentru dosare, seturi
de birou, sisteme de indexare cu cartonașe,
șabloane (papetărie), șabloane pentru litere,
șabloane pentru pictură pe față, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi de birou pentru
documente, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi pentru agrafe de hârtie, suporturi
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pentru benzi adezive, suporturi pentru blocnotes,
suporturi pentru calendare, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru capsatoare,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
cretă, suporturi de ștampile, suporturi pentru
corespondeță, ștampile de birou, ștergătoare de
penițe, suporturi pentru dosare, suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru scrisori, suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi-presă
pentru cărți, table de scris albe, table magnetice
pentru planificarea activităților și a programărilor,
table pentru luat notițe (articole de birou),
tablete de ceară pentru sigilii, indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă, tăvi de birou
pentru documente, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie cerată, hârtie de imprimat,
hârtie fină, aplicații din hârtie, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, benzi de hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, cadre din hartie pentru rame fotografice,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane
de ardezie, creioane pastel, creioane pentru
artiști, cretă colorată, creioane de cărbune,
cărbune pentru artiști plastici, cărți de desen,
cretă de desen, cretă pentru artiști plastici, cretă
pentru litografie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
cutii pentru vopsele și pensule, decupaje
ștanțate din hârtie, furnituri pentru desen, florare,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, folii din plastic adezive pentru fotografii,
aparate pentru montaj fotografic, funde din
hârtie, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie cu
strat cretat, hârtie de uz artistic, imprimeuri
pe pânze, hârtie pentru desen, materiale de
modelare pentru artiști plastici, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
nisip colorat pentru artizanat, ornamente de
hârtie pentru torturi, palete de culori, pantografe
(instrumente de desen), paravane pentru desen,
pasteluri, pasteluri (creioane), pasteluri pe
bază de ulei, pastă de modelat, pensule,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
pentru decoratori, pensule pentru desen, pietre
litografice, planșe pentru acuarele, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, plăcute pentru
șabloane, pânze pentru pictură, pânze pentru
artiștii plastici, planșete de desen, role pentru
aplicarea vopselei, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri cu

cerneală chinezească, stilouri de gravură, stilouri
de desen cu tuș, șervețele, truse de desen,
acuarele, decupaje din hârtie, desene grafice,
figurine din hârtie, figurine din carton, picturi,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, portrete, picturi
și lucrări caligrafice, schițe, ghirlande de hârtie,
pungi de gunoi din hârtie, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie, role de bucătărie (hârtie),
șervețele de hârtie, șervețele din celuloză,
șervețele de unică folosință, saci de gunoi din
hârtie sau din material plastic
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, 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), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, 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, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
28. 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
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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, articole de farse sub formă
de gândaci în cutii, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, dinți
de vampir de jucărie, dinți falși (articole
de petrecere sau carnaval), farse (articole
de joacă), globuri cu zăpadă de jucărie,
globuri de sticlă cu zăpadă în interior, jucării
fantezie sonore pentru petreceri, măști de
Halloween, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști de teatru, măști din hârtie, ornamente
muzicale pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun (cu excepția articolelor de
iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, păpuși de crăciun, suporturi de

lumânări pentru brazi de crăciun, suporturi
pentru pomi de crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de crăciun, trambuline, trambuline pentru
sport, trambuline (pentru gimnastică), trambuline
pentru antrenament, trambuline (articole de
sport).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură şi servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale, bare de tăiat
(scule de mână), cazmale, cazmale (unelte),
clești de tăiat crengi (cu acționare manuală),
clește pentru crotaliat, inele pentru coase,
coase acționate manual, instrumente pentru
culesul fructelor, cultivatoare de grădină cu trei
dinți, cultivatoare manuale pentru grădinărit,
cuțite de grădinărit, cuțite pentru altoit, cârlige
manuale, dispozitive de pulverizare neelectrice
care pot fi purtate în spate, dispozitive de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), dispozitive pentru netezit gazonul
(operate manual), extractoare (scule), ferăstraie
de elagaj (acționate manual), foarfece de elagaj,
foarfece de emondaj, foarfece de grădină,
foarfece pentru ikebana, foarfeci de grădină,
furci de fân, furci de grădină, furci de mână
(unelte manuale), furci pentru grădină, furci
pentru săpat, de uz agricol, greble, greble
pentru gazon (doar cele manuale), greble
pentru gazon (unelte acționate manual), unelte
manuale de grădinărit, greble (unelte manuale),
lopeți (unelte manuale), lopățele de grădina,
mașini de tuns gazon (instrumente manuale),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de pulverizare (unelte acționate manual) în
scopul de pulverizare insecticid, mașini de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
mistrii, mistrii cu vârf ascuțit, motocultoare
(unelte acționate manual), mânere pentru
coase, prășitori, pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (dispozitive acționate
manual) pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare agricole (acționate
manual), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (scule manuale), sape pentru
defrișare, scarificatoare acționate manual, scule
pentru prășit (unelte manuale), seceri cu
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mâner scurt, seceră (unelte acționate manual),
semănători
acționate
manual,
târnacop,
târnăcoape (unelte), unelte agricole manuale,
unelte de scos buruieni acționate manual,
unelte, acționate manual, pentru silvicultură,,
unelte de tăiat buruieni acționate manual,
unelte acționate manual pentru plantat bulbi,
tăvălugi pentru netezirea gazonului (unelte
acționate manual), 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, mouseuri 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
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, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, 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,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
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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,
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, aparate de proiecție, 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 (OLEDuri), 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, cduri 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 cduri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
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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 CDrom, 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 compactdiscuri, 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-romuri 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,
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 compactdiscuri 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
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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, mouseuri 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 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, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere 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
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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, airbaguri
(dispozitive de protecție pentru automobile),
airbaguri pentru vehicule, alarme acționate
la distanță pentru vehicule terestre, alarme
antifurt pentru vehicule, alarme de siguranță
pentru vehicule, alarme pentru vehicule,
alarme pentru vehicule cu motor, alarme
sonore (antifurt) pentru vehicule, avertizoare
sonore pentru motociclete, avertizoare acustice
de marșarier pentru vehicule, cadre pentru
susținerea copiilor în vehicule, borduri de
siguranță din cauciuc pentru apărătoarele
mașinilor, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele camioanelor, claxoane de ceață
utilizate pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru motociclete, claxoane pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru automobile,
dispozitive antifurt pentru vehicule, dispozitive
de alarmă pentru vehicule, dispozitive de
poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de reținere utilizate
cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, perne pentru scaune

de siguranță pentru vehicule, scaune de
siguranță pentru vehicule, scaune ejectabile
pentru vehicule, scaune gonflabile , pentru
vehicule, semnale de siguranță (acustice) pentru
vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
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vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele , terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru

vehicule terestre, diferențialuri , pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a,
angrenajelor
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pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, portbagaje laterale
pentru motociclete, portbagaje pentru acoperișul
mașinilor, portbiciclete, portbagaje pentru
vehicule, portschiuri pentru vehicule, portiere
de autovehicule, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru
capotă ca părți structurale de vehicule, protecții
anti-șoc din metal pentru vehicule, profiluri
aerodinamice pentru vehicule terestre, protecții
împotriva zgârieturilor pentru mânere pentru
portiere de automobile, protectoare pentru faruri,
protectoare împotriva stropilor pentru vehicule,
protecții pentru jenți de vehicule, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în portbagajul
vehiculelor, retrovizoare, rezervoare,
de
combustibil pentru vehicule terestre, rezervoare

nemetalice (piese de vehicule), rezervoare
metalice (piese de vehicule), roți (componente
ale vehiculelor terestre), rezervoare sub formă
de piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, roți de lanț pentru
vehicule terestre, roți de transmisie pentru
vehicule terestre, roți dințate pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru automobile,
saboți de frână pentru vehicule terestre,
saboți de frână pentru vehiculele terestre,
scaune de automobile, saci pentru picioare
adaptați pentru landouri, schimbătoare de viteze,
schimbătoare de viteză pentru automobile,
șasiuri articulate adaptate pentru utilizare cu
vehicule, șasiuri de motor, pentru vehicule
terestre, șasiuri de remorci pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, segmenți de frână
pentru automobile, semnale de direcție pentru
automobile, seturi de protecții pentru ax folosite
la vehiculele terestre, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru vehiculele terestre, sisteme de frânare
pentru vehicule terestre, sisteme de suspensie
pentru automobile, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, sisteme pentru depozitare
adaptate pentru a fi utilizate în vehicule cu
motor, spoilere pentru automobile, spoilere
pentru vehicule terestre, stabilizatoare pentru
atelaje utilizate pentru autovehiculelor terestre,
suporturi de biciclete pentru vehicule, suporturi
pentru bagaje fixate pe capotă, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
de parbriz (piese pentru vehicule), ștergătoare
de parbriz pentru automobile, suporturi pentru
plăcuțe de înmatriculare, suspensii pentru roți,
tablouri de bord pentru automobile, tambururi
de frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
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vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, componente pentru
caroserii de vehicule, coloane de suspensie
(componente ale vehiculelor), conducte de
combustibil pentru vehicule, cotiere pentru
scaune cu rotile, covorașe adaptate pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive antifurt electronice pentru vehicule,
dispozitive de tractare din metal pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, elice pentru vehicule,
etriere de frână pentru vehicule, geamuri de
vehicule, garnituri pentru frână pentru vehicule,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne pentru roți, frâne electronice
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, atlase,
caiete de exerciții, diagrame, globuri pământești,
globuri terestre,
hărți, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, hărți geografice,

manuale didactice, materiale didactice din hârtie,
materiale educative tipărite, tabele aritmetice,
tabele tipărite, cutii pentru pictură (rechizite
școlare), modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), table școlare, tăblițe de scris pentru
copii, table de mici dimensiuni, bandă pentru
legarea cărților, cerneluri, batoane corectoare,
creioane corectoare, creion corector, gume de
șters, markere cu ștergere uscată, radiere
electrice, radiere pentru cerneală, radiere-capac,
rezerve de gume pentru creioane, produse
pentru ștergere, ștergătoare pentru table albe,
bureți pentru șters tabla, accesorii pentru
creioane, batoane de cerneală, carioci, caiete
pentru caligrafie cu pensula, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, carioci cu vârf de fetru,
cartușe de cerneală pentru stilouri, cerneală
de caligrafie, cerneală de scris, cerneală
pentru desen, cerneală pentru instrumente
de scris, cerneală pentru stilouri, cerneluri
pentru tușiere, creioane cu gumă, creioane
cu mină colorată, creioane colorate, creioane
mecanice, creioane de desen, călimări, cretă
de scris, creion cu mină groasă (creioane
mecanice), cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, hârtie sugativă, mape pentru scris
(papetărie), instrumente de scris, markere cu
ștergere umedă, materiale textile pentru scriere
cu apă pentru exersarea caligrafiei, materiale
de desen pentru table școlare, mine pentru
creioane, mine pentru creioane mecanice, mine
de rezervă pentru creioane, penare, penare
din piele, penare rulabile, penițe (de scris),
pensulă pentru caligrafie, pensule de caligrafie,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), timbre poștale,
protecție de buzunar pentru stilou, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
rezerve pentru stilou, seturi de creioane, seturi
de instrumente de scris, seturi de pixuri cu
bilă și creioane, seturi de stilou, ștampile de
cauciuc, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală UV, stilouri,
stilouri (articole de scris), stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri fără cerneală,
stilouri marker pentru piele, stilouri pensulă,
sugativă, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi pentru markere, suporturi pentru
pensule de scris, suporturi tip pahar pentru
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creioane, tocuri, ștampile de datare, ștampile
de marcare, ștampile de numerotare, tușiere,
truse de creioane, tușuri pentru ștampile, vârfuri
pentru pixuri cu bilă, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende folosite în papetărie,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru
hârtie, agrafe de prindere pentru instrumente
de scris, agrafe pentru hârtie (papetărie),
articole de papetărie parfumate, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie, confecționate din
hârtie, ascuțitori de creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), batoane de vopsea, benzi adezive,
benzi corectoare (articole de birou), benzi
elastice pentru birou, bibliorafturi, blocnotes de
birou, articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotesuri, blocnotesuri adezive, blocnotesuri
de notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri
pentru notițe, blocuri (papetărie), caiete, caiete
cu spirală, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare de birou, benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor
de calculator, calendare de perete, calendare
tipărite, capse de birou, carioci cu vârf de
fibră, carnete cu foi detașabile, carnete de
chitanțe, carnete de notițe, carnețele, carnețele
de buzunar (papetărie), carnețele de notițe în
alb, călăreți pentru cartoteci, cărți cu nume,
cărți de desenat sau de scris, chitanțiere,
clasoare, clasoare pentru birou, clipsuri pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou, coli de hârtie pentru notițe, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte pentru agende,
coperte pentru caiete, coperte pentru caiete de
exerciții, coperți de dosar, cretă, creioane tip
carioca, cretă de marcare, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, decapsatoare, instrumente pentru
desen, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din
hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), echere, echere
(rigle), echere pentru desen, etichete adezive,
etichete cu adrese, etichete de preț, etichete din
hârtie, fișe (papetărie), flip-charturi cu foi goale,
flip-charturi imprimate, folii pentru documente,
folii transparente (papetărie), folii transparente
din plastic, folioscop (flip book), hârtie adezivă
pentru luat notițe, hârtie autocopiativă fără
carbon, , hârtie autocopiativă (papetărie), hârtie
cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de fax,

hărți de perete ilustrate, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scrisori, hârtie
fluorescentă, hârtie laminată, hârtie folosită în
industria artei grafice, hârtie milimetrică, hârtie
pentru etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
pentru plicuri, hârtie xerografică, hârtie pentru
scrisori (produse finite), insigne de hârtie, insigne
din carton, instrumente de desen pentru tabla
școlară, instrumente de scris confecționate din
fibre, jurnale de buzunar, jurnale nescrise,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), litere și cifre adezive, mape, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape tip servietă, markere cu vârf de fibră,
markere evidențiatoare, markere fluorescente,
markere pentru documente, materiale aromatice
pentru modelaj, minifelicitări, organizatoare
personale, organizatoare de birou, panglici
din hârtie creponată, articole de papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pioneze
(papetărie), pioneze (metalice) pentru panouri
și table școlare, pioneze pentru panouri de
plută, piuneze pentru marcare (hărți), pixuri
colorate, planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planșete cu clamă
pentru hârtii, plicuri (papetărie), plicuri din plastic,
port-stilouri, cărți poștale, rame pentru fotografii,
rechizite școlare, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), rigle, rigle pentru desen, rigle
negradate, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
tablă de scris, furnituri pentru scris, sclipici
pentru papetărie, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), separatoare pentru dosare, seturi
de birou, sisteme de indexare cu cartonașe,
șabloane (papetărie), șabloane pentru litere,
șabloane pentru pictură pe față, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi de birou pentru
documente, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi pentru agrafe de hârtie, suporturi
pentru benzi adezive, suporturi pentru blocnotes,
suporturi pentru calendare, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru capsatoare,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
cretă, suporturi de ștampile, suporturi pentru
corespondeță, ștampile de birou, ștergătoare de
penițe, suporturi pentru dosare, suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru scrisori, , suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi-presă
pentru cărți, table de scris albe, table magnetice
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pentru planificarea activităților și a programărilor,
table pentru luat notițe (articole de birou),
tablete de ceară pentru sigilii, indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă, tăvi de birou
pentru documente, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie cerată, hârtie de imprimat,
hârtie fină, aplicații din hârtie, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, benzi de hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, cadre din hartie pentru rame fotografice,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane
de ardezie, creioane pastel, creioane pentru
artiști, cretă colorată, creioane de cărbune,
cărbune pentru artiști plastici, cărți de desen,
cretă de desen, cretă pentru artiști plastici, cretă
pentru litografie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
cutii pentru vopsele și pensule, decupaje
ștanțate din hârtie, furnituri pentru desen, florare,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, folii din plastic adezive pentru fotografii,
aparate pentru montaj fotografic, funde din
hârtie, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie cu
strat cretat, hârtie de uz artistic, imprimeuri
pe pânze, hârtie pentru desen, materiale de
modelare pentru artiști plastici, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
nisip colorat pentru artizanat, ornamente de
hârtie pentru torturi, palete de culori, pantografe
(instrumente de desen), paravane pentru desen,
pasteluri, pasteluri (creioane), pasteluri pe
bază de ulei, pastă de modelat, pensule,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
pentru decoratori, pensule pentru desen, pietre
litografice, planșe pentru acuarele, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, plăcute pentru
șabloane, pânze pentru pictură, pânze pentru
artiștii plastici, planșete de desen, role pentru
aplicarea vopselei, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri cu
cerneală chinezească, stilouri de gravură, stilouri
de desen cu tuș, șervețele, truse de desen,
acuarele, decupaje din hârtie, desene grafice,
figurine din hârtie, figurine din carton, picturi,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, portrete, picturi
și lucrări caligrafice, schițe, ghirlande de hârtie,
pungi de gunoi din hârtie, prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie, role de bucătărie
(hârtie), șervețele de hârtie, șervețele din
celuloză, șervețele de unică folosință, saci
de gunoi din hârtie sau din material plastic,

apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
vestimentare pentru câini, botnițe, centuri pentru
câini, costume pentru animale, geci pentru
câini, haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), jambiere pentru animale, lese
din piele, lese pentru animale, lese pentru câini,
lese pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, 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), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, 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, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon, 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
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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, articole de farse sub formă
de gândaci în cutii, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de Crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de Crăciun, clopoței pentru pomul de Crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de Crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, dinți de
vampir de jucărie, dinți falși (articole de petrecere
sau carnaval), farse (articole de joacă), globuri
cu zăpadă de jucărie, globuri de sticlă cu
zăpadă în interior, jucării fantezie sonore pentru
petreceri, măști de halloween, măști de carnaval,
măști de jucărie, măști de teatru, măști din hârtie,
ornamente muzicale pentru pomul de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de Crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de Crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, păpuși de Crăciun, suporturi de
lumânări pentru brazi de Crăciun, suporturi
pentru pomi de Crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de Crăciun, trambuline, trambuline pentru
sport, trambuline (pentru gimnastică), trambuline
pentru antrenament, trambuline (articole de
sport).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00719

01/02/2021
IFN VIACONTO MINICREDIT
SA, CALEA MOSILOR NR. 21,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

viaconto.ro
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate: bleumarin (HEX
#013A51), violet deschis (HEX
#CE4C71)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, servicii de împrumuturi
financiare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

41. Servicii de informare, consiliere în domeniul

M 2021 00720

alimentar (instruire), organizarea de activităţi,
spectacole, evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică.

01/02/2021
SC COMPEXIN SA, DILIGENTEI
5, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100575, PRAHOVA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00722

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
02.01.08; 21.03.01
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#00ca00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

01/02/2021
AGRO LYA SRL, STR. LUMINII,
NR. 1, ZANESTI, JUD. NEAMT,
COMUNA ZANESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

LEONTHE

M 2021 00721

01/02/2021
EATBLE HOSPITALITY HOLDING
S.R.L., SAT POPEŞTI, NR. 177F,
JUD. CLUJ, COMUNA BACIU,
CLUJ, ROMANIA

(531)

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

(540)

EATBLE

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01
(591) Culori revendicate: crem (RGB
183/146/106)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genţi din piele naturală, curele şi centuri din
piele naturală, portofele şi portcarduri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 18:
genţi din piele naturală, curele şi centuri din
piele naturală, portofele şi portcarduri, servicii de
comerţ cu mănuşi din piele.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, marketing online şi offline,
servicii de consiliere în afaceri privind francizele
în domeniul alimentar, administrarea afacerilor,
lucrări de birou.
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educațională, oferirea de servicii sociaIe pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situațiilor de
risc în care se găsesc copii și persoanele
în dificultate, servicii sociale, servicii de
întrajutorare.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00723

(740)

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

01/02/2021
MIHAI HUZĂU, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 126, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00726

(740)

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

(540)

01/02/2021
ASOCIAȚIA APEL LA ACȚIUNE,
STR. HAM JANOS NR. 1,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA APEL LA
ACȚIUNE CALL TO ACTION
(531)

Ajutoarele lui Moș Crăciun

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.23
(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
organizarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, consultanță în afaceri, administrarea
afacerilor.
41. Evenimente cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, cursuri pentru copii și adulți,
conferințe cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, divertisment, spectacole cu scop
cultural, educativ sau de divertisment.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de primire, îngrijire, asistență socială,

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 09.07.01
(591) Culori revendicate: verde, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de primire, îngrijire, asistență socială,
educațională, oferirea de servicii sociale pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situațiilor de
risc în care se găsesc copii și persoanele
în dificultate, servicii sociale, servicii de
întrajutoare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

mezeluri, crustacee, nu vii, brânză, băuturi din
lapte, cu conţinut predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţate (ices), zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, mustar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (ice),
glazuri comestibile (edible ices), paste, produse
de asezonare, băuturi pe bază de cacao,
cafea, ciocolată, ceai, produse de cofetărie,
prăjituri de orez, ciocolată, condimente, ierburi
de grădină, conservate (asezonare), infuzii,
nu cele medicinale, băuturi de cacao cu
lapte, ciocolată cu lapte, pizza, quiches,
sandvişuri, fursecuri (cookies), torturi/prăjituri
(cakes), pesmeţi, produse de cofetărie.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere (nici
pregătite, nici prelucrate), animale vii, fructe şi
legume proaspete, grăunţe (semințe), plante şi
flori naturale, hrană pentru animale, malţ, turbă
naturală, crustacee, vii, momeală de pescuit,
vie, grăunţe (cereale), plante proaspete, răsaduri
pentru plantare, arbori, fructe citrice proaspete,
plante uscate pentru decorare, nutret (fodder).
32. Bere, ape minerale şi gazoase, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice, limonade, nectaruri de fructe, apă
carbogazoasă (sodas), aperitive, nealcoolice.

M 2021 00727

01/02/2021
CARREFOUR (SOCIÉTÉ
ANONYME), 93 AVENUE DE
PARIS, MASSY, 91300, FRANȚA

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

FILIERA CALITĂŢII ACT FOR
FOOD MAI BINE PENTRU
PRODUCĂTORI PENTRU
MEDIU PENTRU ANIMALE
ȘI PENTRU TINE ACȚIUNI
CONCRETE PENTRU CA
TU SĂ MĂNÂNCI MAI BINE

───────

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
295 C, 292 C), verde (Pantone 390 C),
galben (Pantone 102 C), roșu (Pantone
032 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
ouă, lapte si produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, unt, preparate culinare, carne si
peste, conservate, preparate pentru prepararea
supei, supe, piure de tomate, salate de
fructe, salate de legume, cărnuri sărate, ciorbe,

(540)

M 2021 00728

01/02/2021
BRB & AMC GUARD GROUP
SRL, STR. PRIVIGHETORII
NR. 76 A, JUDETUL ILFOV,
CLINCENI,077025, ILFOV,
ROMANIA

BRB&AMC GUARD GROUP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00729

(210)
(151)
(732)

01/02/2021
KOZZO BUSINESS PROTECT
S.R.L., STR. ANDREI MURESANU,
NR. 62, BL. R5, AP. 13, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(740)

(540)

M 2021 00730

01/02/2021
CRISTIAN - ŞTEFAN FLEŞERIU,
STR. CIOCANULUI NR. 5,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
TIBERIU GÂNDILĂ, STR. VICTOR
TORDOȘAN NR. 12, APT. 2,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
LUCIAN RĂULEA, STR. DECEBAL
NR. 31, APT. 4, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

K KOZZO BUSINESS
PROTECT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.
───────

LUMOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00731

(210)
(151)
(732)

01/02/2021
RUXANDRA CHIŞ, STR. DUNĂRII
NR. 24, SC. 1, ET. 4, AP. 15,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

M 2021 00733

01/02/2021
AGENTIA DE VANZARI SRL,
STR. ANTON BACALBASA NR. 1,
CAMERA 2, BL. 26, SC. 2, ET. 1,
AP. 20, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Amediu

SARINNI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie intimă
de damă, lenjerie de corp, halate (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţii de 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 comerţ cu
amănuntul şi/sau cu ridicată.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
managementul
afacerilor,
35. Publicitate,
administarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00734

(210)
(151)
(732)

01/02/2021
SWEETHEART DESSERTS
S.R.L., STR. AVIATIEI, NR. 72,
SC. 3, ET. 4, AP. 60B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

M 2021 00735

01/02/2021
AG CAMO INTERNATIONAL
SRL, STR. PISCUL CRASANI
NR. 43A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

INTELLEXIS SRL,
STR. CUŢITUL DEARGINT NR. 68,
ET. 2, AP. 4, SECTOR4, BUCURESTI,
040558, ROMANIA

(540)

Sweetheart DESSERTS
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.16;
08.01.17
(591) Culori revendicate: roşu, roz,
portocaliu, bleumarin, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie și înghețate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
decorațiuni din bomboane.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, torturi, prajituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, torturi, prajituri.
───────

AG CAMO PASIUNEA
PRINDE VIATA
(531)

Clasificare Viena:
03.07.01; 03.07.24; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole de încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), 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
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comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, demonstraţii cu produse, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
agenţie de import-export, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online
cu amănuntul, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, servicii de comparare
a preţurilor, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00736

(740)

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

01/02/2021
FREMANTLEMEDIA LIMITED,
1 STEPHEN STREET, LONDON,
W1T 1 AL, WIRRAL, MAREA
BRITANIE
19 TV LIMITED, 100 NEW BRIDGE
STREET, LONDON, EC4V 6JA,
WIGAN, MAREA BRITANIE

(540)

SuperStar România
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări de sunete şi imagini pe orice
suport, aparate pentru transmitere de semnale
audio şi/sau video, înregistrări de filme şi
programe de televiziune, înregistrări de sunet
şi muzică, casete audio-video, compact discuri,
DVD-uri, înregistrări fonografice, CD-ROMuri, program pe calculator, software pentru
a permite încărcarea, postarea, prezentarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ui, sharing-ul
sau furnizarea de materiale sau informaţii
electronice pe Internet sau alte reţele de
comunicaţii, software de jocuri pe calculator,
jocuri pe calculator, înregistrări video furnizate
de pe Internet, publicaţii electronice descărcabile
furnizate online din baze de date sau pe
Internet, publicaţii electronice în orice suport,
opere de artă descărcabile furnizate online din
baze de date sau de pe Internet, opere de
artă electronică în orice suport, screensavere
(captură de ecran), seturi de jocuri pe televizor
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descărcabile, discuri laser, mousepad (suport
pentru mouse), software ce se poate descărca
pe telefoanele mobile, tablete şi alte dispozitive
mobile electronica software de calculator sub
formă unei aplicaţii pentru dispozitive mobile şi
computere, aplicaţii cu jocuri pe calculator.
38. Difuzare de radio şi televiziune, difuzare
de programe de televiziune, radiodifuziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
de televiziune prin cablu, comunicare prin
telefon, Servicii telefonice interactive, servicii
de mesagerie/telefonică, servicii de comunicare
prin intermediul undelor radio, telefoanelor,
Internetului, reţelei mondiale web, cablului,
satelitului, microundelor şi reţelei electrice,
telefonie, postarea, etichetarea, blogging-ul şi
sharing-ul de imagini, grafică, sunet, text sau
informaţii audio-vizuale prin Internet sau altor
reţele de comunicaţii în scopuri educaţionale şi
de divertisment.
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment cu caracter de producţie şi
sindicalizare de programe de televiziune şi
înregistrări audio şi/sau video furnizate prin
televiziune prin cablu, internet, video la cerere,
dispozitive mobile şi alte platforme de distribuţie,
servicii de publicare, divertisment, divertisment
online, activităţi sportive şi culturale, servicii
de jocuri electronice furnizate prin Internet,
furnizarea de publicaţii electronice oniine,
închirierea de înregistrări audio şi video,
programe de radio şi televiziune şi filme, servicii
de divertisment teatral, muzical, de televiziune
şi film, publicarea online de cărţi, texte şi
jurnale altele decât cele publicitare, furnizarea
de înregistrări video şi audio digitale (care nu
se pot descărca) prin/intermediul unei reţele
de calculatoare, cum ar fi Intemetul, furnizarea
de publicaţii electronice online (care nu se pot
descărca) din baze de date sau de pe Internet,
furnizare de imagini electronice şi opere de artă
(care nu pot fi descărcate) online din baze de
date sau de pe Internet, divertisment de teatru,
emisiuni de jocuri, servicii de divertisment pentru
televiziune care implică participarea publicului
telefonic, divertisment interactiv pentru utilizare
telefonului mobil, jocuri pe Internet, divertisment
în direct, organizarea, producerea şi prezentarea
spectacolelor în direct, formaţii, comedie şi dans
în direct, producţia de programe de televiziune
în direct, servicii de informare şi consultanţă cu
privire la cele menţionate anterior.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00738

01/02/2021
GAMMAX IMPEX S.R.L., BDUL
ION MIHALACHE, NR.109, BLOC
13A, SC.2, AP.73, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011177, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDEŢ
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SEATTECH
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Scaune ergonomice, scaune, scaune ca
mobilier de birou, scaune ergonomice fără
spătar cu reazem pentru genunchi, scaune
ergonomice pentru masajul pe scaun, birouri,
birouri (mobilier), etajere de birou, scaune de
birou, birou de scris, mobilier metalic de birou,
corpuri de birou independente, partiții de birou
mobile, mese pentru birouri, birouri modulare
(mobilier), birouri și mese, birouri cu înălțime
reglabilă, birouri mobile pentru scris, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mese de scris
pentru birouri, ecrane (mobilier) pentru folosire
ca despărțitoare de încăperi în birouri, mobile de
birou, birouri portabile, suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi pentru brațe, tăvi pentru
tastatura de calculator, mobilă, mese, mese
pentru calculatoare (mobilă) / mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

galerii de artă, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale

M 2021 00740

01/02/2021
ALEXANDRU DANIEL TRIFU,
STR VANATORULUI, NR 6A, JUD.
IALOMIŢA, MILOSESTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

Zestrea Bărăganului

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii
culturale,
activități
culturale,
organizarea de spectacole culturale, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
furnizare de activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de spectacole în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, organizare
de demonstrații în scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, organizare
de expoziții în scopuri culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
competiții în scopuri culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, furnizare de
informații despre activități culturale, organizare
și coordonare de activități culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, informare în
legătură cu activități culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizarea de seminarii în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe în materie de activități culturale,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
expoziții de animale în scopuri culturale sau
educative, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de

(210)
(151)
(732)

M 2021 00742

(740)

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

01/02/2021
BRAVO EUROPA SRL, STR.
MUNCII, NR. 55, JUD. CĂLĂRAŞI,
FUNDULEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

BRAVO EUROPA
one dedicated team
(531)

Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24
(591) Culori revendicate: rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
cabluri, fire și lanțuri, din metal, materiale
de sudură metalice, piulițe, buloane și brățări
metalice, încuietori și chei metalice, articole
de ambalat, de învelit și de balotat, din
metal, distribuitoare (dispensere) din metal, țevi,
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tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, acoperișuri metalice,
acoperiri metalice, articole metalice folosite în
construcții, componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, componente metalice
pentru acoperiș, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale, console
metalice (construcții), căptușiri din metal,
cărămizi pentru construcții (metal), construcții cu
structuri metalice, feronerie pentru construcții,
foi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, materiale metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
construcție, panouri metalice pentru acoperișuri,
plăci metalice de construcție, structuri metalice,
tablă metalică pentru acoperiș, țevi de scurgere
din metal, țigle metalice, versante metalice
pentru acoperiș.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de artă din
piatră, beton și marmură, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, lemn și
lemn artificial, smoală, gudron, bitum și asfalt,
piatră, rocă, argilă și minerale, chit, pavaje
prefabricate, blindaje, nu din metal, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperișuri din țiglă,
acoperișuri, nu din metal, armături nemetalice
pentru construcții, blocuri nemetalice pentru
construcție, elemente fabricate pentru construcții
(nemetalice), elemente prefabricate (nemetalice)
pentru construcții, elemente structurale de
susținere (nemetalice), materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri, materiale de
construcții nemetalice, plăci pentru acoperiș
nemetalice, profile nemetalice de construcție,
țigle, țigle de acoperiș nemetalice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
fierărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu containere, articole
de transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri, fire și lanțuri, din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri, fire
și lanțuri, din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de sudură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de sudură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piulițe, buloane și
brățări metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu piulițe, buloane și brățări metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încuietori și chei metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încuietori și chei metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de ambalat, de învelit și de balotat,
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de ambalat, de învelit și
de balotat, din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu distribuitoare din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
distribuitoare din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu țevi, tuburi și furtunuri și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperișuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperiri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole metalice folosite în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole metalice folosite în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu componente metalice
pentru acoperiș, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu componente prefabricate pentru
construcții (metal), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu componente prefabricate
pentru construcții (metal), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu console metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu console metalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căptușiri din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căptușiri din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărămizi
pentru construcții (metal -), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărămizi pentru construcții
(metal -), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu construcții cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
construcții cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu feronerie pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu foi
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foi metalice pentru
acoperișuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu învelitori metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
învelitori metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale metalice
pentru acoperișuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice

pentru construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale metalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
metalice de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plăci metalice de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu structuri
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tablă metalică pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu tablă
metalică pentru acoperiș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi de scurgere din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu țevi de scurgere din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țigle metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu țigle
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu versante metalice pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
versante metalice pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu chit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu acoperiri nemetalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu acoperiri nemetalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri din țiglă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperișuri din țiglă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acoperișuri, nu din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu acoperișuri, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
armături nemetalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu armături
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocuri nemetalice
pentru construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu blocuri nemetalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu elemente fabricate pentru construcții
(nemetalice -), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente fabricate pentru
construcții (nemetalice -), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente prefabricate
(nemetalice-) pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu elemente
prefabricate (nemetalice-) pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
elemente
structurale
de
susținere
(nemetalice-), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente
structurale
de
susținere (nemetalice-), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu
materiale
de
construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de construcție nemetalice pentru
acoperișuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de construcții nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
pentru
acoperiș nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăci pentru
acoperiș nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu profile nemetalice de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țigle, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu țigle, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu țigle de acoperiș nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu țigle de
acoperiș nemetalice., servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare altele
decât pentru dăunătorii din agricultură,
acvacultură,
horticultură
şi
silvicultură,
construcții și demolări de clădiri, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, reparații și întreținere de clădiri,
construcții și reparații de clădiri, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), renovarea și
restaurarea clădirilor, instalarea acoperișurilor,
izolarea acoperișului, restaurare de acoperișuri,
servicii de instalare de acoperișuri, întreținerea
și repararea jgheaburilor de acoperiș, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
lucrări de realizare a învelitorilor de acoperiș,

servicii de instalare de materiale de construcții
și elemente din metal, reparații și lucrări
de întreținere de materiale de construcții și
elemente din metal, servicii de instalare de
țigle de acoperiș nemetalice, reparații și lucrări
de întreținere de țigle de acoperiș nemetalice,
servicii de instalare de țigle, reparații și lucrări
de întreținere de țigle, servicii de instalare
de acoperișuri din țiglă, reparații și lucrări de
întreținere de acoperișuri din țiglă, servicii de
instalare de acoperiri nemetalice (construcții),
reparații și lucrări de întreținere de acoperiri
nemetalice (construcții), servicii de instalare
de articole de fierărie, reparații și lucrări de
întreținere de articole de fierărie, servicii de
instalare de uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, reparații și lucrări
de întreținere de uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de instalare
de uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, reparații și lucrări de întreținere de
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, servicii de instalare de materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
reparații și lucrări de întreținere de materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de instalare de țigle metalice, reparații
și lucrări de întreținere de țigle metalice,
servicii de instalare de materiale metalice pentru
acoperișuri, reparații și lucrări de întreținere de
materiale metalice pentru acoperișuri, servicii de
instalare de elemente metalice pentru fațade
de clădiri, reparații și lucrări de întreținere de
elemente metalice pentru fațade de clădiri,
servicii de instalare de componente din metal
pentru construirea fațadelor, reparații și lucrări
de întreținere de componente din metal pentru
construirea fațadelor, servicii de instalare de
componente metalice pentru acoperiș, reparații
și lucrări de întreținere de componente metalice
pentru acoperiș, servicii de instalare de articole
metalice folosite în construcții, reparații și lucrări
de întreținere de articole metalice folosite în
construcții, servicii de instalare de acoperișuri
metalice, reparații și lucrări de întreținere de
acoperișuri metalice, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00743

(210)
(151)
(732)

01/02/2021
DINO GRAPHICS, STR GARNITEI
3, BL 50, SC 2, AP 63, SECTOR 4,
BUCURESTI, 41955, ROMANIA

(540)

M 2021 00744

01/02/2021
AMALIA STANCIU, STRADA
POVERNEI NR 11-13 ETAJ 3
APARTAMENT 9 INTERFON 09,
BUCUREŞTI, 010641, ROMANIA

goli NUTRITION
(531)

KING BBQ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 27.05.17; 24.09.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat,
mangal, cărbune pentru grătar.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#D7262E), alb (HEX #FFFFFF)
(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00745

(740)

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

01/02/2021
PESCAMANIA SRL, STR.
OCTAVIAN GOGA, NR. 49, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410221, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PESCAMANIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor / pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobile, pene pentru pilote, pene pentru
capitonare, garnituri fibroase pentru nave, plase
de pescuit, lână organică, smocuri (umplutură),
fibre de sticlă pentru utilizare la produsele
textile, ierburi pentru capitonare, hamace, fibre
de cânepă, benzi din cânepă, saci pentru rufe
murdare, păr de cal, iută, capoc, benzi cu bride
pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride
sau panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, pânză brută de in (in), puf de bumbac,
saci poştali, saci din plasă pentru spălarea
rufelor, ţarcuri din plasă pentru creşterea peştilor,
plase de camuflaj, năvoade, jaluzele exterioare
din material textile, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr
de porc, fibre de plastic pentru utilizare la

produsele textile, taliane, rafie, fibră de rafie,
scări de frânghie, frânghii, nemetalice, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, pânze cu rol de paraşută pentru ski sailing,
coarde pentru ridicarea geamurilor, rumeguş,
fire din deşeuri de mătase (deşeuri de mătase
brută) / deşeuri de mătase, alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie
pentru sticle / învelitori din paie pentru sticle /
ambalaje, din paie, pentru sticle, sfori, benzi
pentru legat via, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de
ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
nemetalice, plase pentru pescuit, plase de
pescuit comerciale, corturi pentru pescuitul cu
undița, prelate folosite la pescuitul cu undiță
25. Cizme pescărești, veste de pescar, pescar
(veste de -), ghete pentru pescuit, cămăși pentru
pescari, îmbrăcăminte pentru pescari, ghete
de pescuit, încălțăminte pentru pescuit, geci
de pescuit, cizme impermeabile pentru pescuit,
cizme de cauciuc pentru pescuit, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, plase pentru pescuit,
mulinete pentru pescuit, gute de pescuit,
mincioguri de pescuit, harpoane pentru pescuit,
cârlige de pescuit, momeală pentru pescuit, nade
pentru pescuit, strune pentru pescuit, lansete de
pescuit, accesorii de pescuit, articole de pescuit,
echipament de pescuit, plute pentru pescuit,
plute de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), juvelnice
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, genți adaptate pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit), hamuri
pentru pescuit, genți de pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, fire tippet pentru pescuit, bărci gonflabile
pentru pescuit, cutii cu nade pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de insecte pentru
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pescuit (articole de pescuit), monturi paternoster
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, plase pentru pescuitul cu undița, greutăți
din wolfram pentru pescuit, plase de pescuit în
acvariu, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
tocuri pentru undițe de pescuit, muște artificiale
folosite pentru pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, vergi de undițe
pentru pescuit, alarme de mușcătură pentru
pescuitul cu undița, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, săculeți cu momeală
pentru catapulte de pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), articole
de scoatere a peștelui din cârlige de undiță
(accesorii de pescuit), indicatoare de presiune
electronice folosite la pescuitul cu undiță,
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, momeală artificială de aruncat în apă
pentru pescuit, dispozitive de control pentru
jocuri sub formă de undiță, pentru jocuri de
pescuit
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, pești vii, pești de acvariu, hrană
pentru pești, hrană pentru peștișori aurii, momeli
vii pentru pești, pești vii pentru alimentație, pește
cap-de-șarpe, viu, pește din familia sciaenidae,
viu, pește viu pentru consum uman, substanțe
nutritive (hrană) pentru pești, făină de pește
pentru consumul animal, hrană pentru peștii
de acvariu, crevete în saramură pentru hrană
de pești, pește viu (care nu este pentru uz
alimentar), pește viu, altul decât cel pentru
consum uman
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 22, 28, 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
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
cu scop publicitar sau comercial, 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.
41. Educație, instruire, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de cicluri de conferințe cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
organizare de prezentări cu scopuri educative,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
gale cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță în domeniul formării și
perfecționării (instruire), servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, elaborare
de manuale educative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
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descărcate, publicarea de materiale multimedia
online cu excepţia textelor publicitare, informaţii
în domeniul educaţiei furnizate on-line dintro 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 tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare și realizare
de târguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, instruire privind
pescuitul, furnizare de instalații pentru pescuit,
organizare de competiții sportive de pescuit,
organizare și coordonare de turnee de pescuit,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
servicii de ghid pentru pescuit sau vânătoare
(gillie), organizare de tururi ghidate în peșteri în
scopuri educative, publicare de materiale tipărite
privind peștii de acvariu.

grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00752

(740)

DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, ROMANIA

02/02/2021
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CADDE
ESKISEHIR, TURCIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00751

02/02/2021
ROMCHIM PROTECT SRL, STR.
ZORILOR, SAT FILIPEŞTI, JUD.
BACĂU, FILIPEŞTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

ETI Nimbo
(531)

REVIVO
(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

Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi, ciocolată produse de patiserie,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), napolitane,
torturi/prăjituri, tarte, deserturi (produse de
cofetărie),
respectiv
deserturi
preparate
(produse de patiserie), spume pentru desert
(produse de cofetărie), deserturi pe bază de
făină şi ciocolată, pâine, preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de cereale, produse din boabe
expandate de cereale, terci de ovăz, cereale
pentru mic-dejun, îngheţată, gheaţă comestibilă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00753

03/02/2021
TELEPORTING WORK SRL, STR.
DRUMUL ODĂI NR. 1B, BIROUL 2,
JUD ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: gri (HEX #1E213B,
HEX #FCFCFC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi 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.
───────

02/02/2021
SEDA SRL, STRADA PARIS, NR
26-32, JUD. BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

YS YELLOW SQUARE

telero
(531)

M 2021 00755

(531)

Clasificare Viena:
27.05.10; 26.04.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00756

(210)
(151)
(732)

02/02/2021
SEDA SRL, STRADA PARIS, NR
26-32, JUD. BRAŞOV, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2021 00758

02/02/2021
DAVID PINZARU, STR. VOINTEI
NR. 1A, JUD. SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, ROMANIA

DAVSIN MOBILIER
(511)

BS BLUE SQUARE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.10; 26.04.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, negru
(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
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
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
───────

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, mobilier.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comandă online în domeniul comerţului
de mobilier, servicii de marketing în domeniul
comerţului de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de mobilier, administrarea
afacerilor care privesc comerţul cu diverse tipuri
de mobilier.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00759

02/02/2021
MOBILE TECH PROTECTION
SRL, STRADA DUNARII,
BLOC 585, SC A, AP 6, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
140002, TELEORMAN, ROMANIA

MTP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate și instrumente pentru
electricitate, cu excepția celor destinate pentru
a fi utilizate în industria feroviară și în domeniul
tehnologiilor privind siguranța feroviară, cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, cu excepția
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celor destinate pentru a fi utilizate în
industria feroviară și în domeniul tehnologiilor
privind siguranța feroviară, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, materiale înregistrate, magneţi,
echipament pentru scufundări, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, cu excepția celor destinate
pentru a fi utilizate în industria feroviară
și în domeniul tehnologiilor privind siguranța
feroviară, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, cu
excepția celor destinate pentru a fi utilizate în
industria feroviară și în domeniul tehnologiilor
privind siguranța feroviară, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, huse pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
căști pentru telefoane, baterii pentru telefoane,
etuiuri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, tastaturi pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, etuiuri
pentru telefoanele celulare, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, dispozitive mâini libere
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, telefoane alimentate cu energie
solară, prize de extensie pentru telefoane,
cabluri USB pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, camere video
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, huse din piele pentru
telefoane inteligente, surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, stații de andocare pentru
laptop, încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,

huse pentru calculatoare de tip laptop, ceasuri
inteligente, modemuri pentru calculatoare,
cabluri pentru calculatoare, componente pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, controlere
pentru calculatoare, huse (adaptate) pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, huse adaptate pentru calculatoare,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
huse pentru calculatoare tabletă, adaptoare
ethernet, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare pentru imprimante, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, adaptoare
pentru cabluri, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, brățări inteligente,
cititoare de carduri inteligente, carduri
inteligente fără conținut, încuietori inteligente
pentru uși, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, brăţări inteligente care
transmit date către ceasuri inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinaţie cu
hainele.
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(210)
(151)
(732)

(540)

protecție acustică, materiale, articole și accesorii
necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor
în vârstă, produse destinate întreținerii sau
aplicării lentilelor de contact ocular, insecticide și
acaricide destinate a fi aplicate pe om, produse
de puericultura precum biberoane, suzete,
sterilizatoare, tetine, lapte praf, produse pentru
protecție sexuală, dispozitive medicale pentru uz
individual inclusiv consumabile pentru acestea,
cu excepția dispozitivelor medicale implantabile,
dispozitive medicale de diagnostic in vitro
destinate a fi utilizate de consumator (dispozitive
de autotestare), produse parafarmaceutice,
produse destinate aromaterapiei, alte produse
destinate utilizării în unele stări patologice,
servicii de lanț de farmacii, servicii de comerț
electronic.

M 2021 00760

02/02/2021
S.C FORTE VITA FARM SRL, BDUL REPUBLICII NR. 38, BLOC 2,
SCARA C, AP. 2, ETAJ PARTER,
JUD. ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

───────

FARMACIILE FORTE Vita Farm
PREŢUIEŞTE SĂNĂTATEA !

(210)
(151)
(732)

M 2021 00761

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SC. B, AP. 10, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 19.13.21; 24.17.02; 26.01.16;
25.01.05
(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 2299C), verde închis
(Pantone 348C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț în magazine specializate
de vânzare cu amănuntul şi en gros a
următoarelor produse: produse farmaceutice,
dispozitive, instrumente şi aparate medicale
şi stomatologice, articole și apărate utilizate
în igiena buco-dentară și corporală, materiale
de protecție, produse homeopate, suplimente
nutritive şi alimentare, vitamine şi băuturi
dietetice, produse dietetice de regim și
articole sau accesorii speciale necesare utilizării
lor produse cosmetice şi dermato-cosmetice
pentru îngrijire corporală, proteine pentru
masa musculară, produse pentru slăbire şi
detoxifiere, plante medicinale și produse derivate
uleiuri esențiale, articole și accesorii utilizate
în aplicarea unui tratament medical sau în
administrarea medicamentelor, echipamente de

02/02/2021
SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA
125C, JUD. PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

3 PENTRU VINUL ROMANESC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00763

(740)

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

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
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, ţinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

02/02/2021
CARLA - ADELINA IŢU, STR.
PREOT DAVID VONIGA NR.2A,
AP.15, JUD- TIMIS, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA
FELICIA-ANCUŢA COSTIL, PŢA.
ALEXANDRU MOCIONI NR.7,
AP.4/2, JUD. TIMIS, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
VANESSA MÎNDRUŢ,
SONNENSTRAΒE 11 4/1, 3362
ӦHLING, NIEDERӦSTERREICH,
AUSTRIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00764

02/02/2021
SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

HNK NIKTO BRAND
CE TARE MOALE!

(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:
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
modelatoare,
articole
de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile,
articole
de
îmbrăcăminte
de
ocazie,
articole
de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, şervetele de masă din hârtie,
șervetele faciale din hârtie, prosoape de hârtie,
hârtie igienică, batiste nazale din hârtie.
35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terților, a produselor din clasa 16 (exceptând
transportul lor), pentru a putea permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine prin cataloage de
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vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00765

10/02/2021
SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

35. Publicitate, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor, a produselor din clasa 16 (exceptând
transportul lor), pentru a putea permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00766

02/02/2021
SC PASSAGE FOOD SRL, STR.
TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

GLORIA Home
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi 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, respectiv: săpun
lichid, şampon, gel de duş, spumant de baie,
sare de baie, creme de corp, creme faciale,
loţiune cosmetică, apă micelară, apă tonică,
creme de mâini, beţişoare parfumate, odorizant
de cameră, odorizant auto, şerveţele umede
cosmetice.
4. Lumânări parfumate şi neparfumate.
16. Şerveţele de masă din hârtie, prosoape
din hârtie, hârtie igienică, batiste nazale din
hârtie, hârtie igienică umedă, produse din hârtie,
papetărie, birotică, şerveţele faciale din hârtie.
20. Oglinzi.
21. Perii de păr pentru SPA.

Cracky COVRIG DREPT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 26.01.16;
08.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine, chifle,
chifle dulci, biscuiţi, fursecuri, torturi, bomboane,
prăjituri, produse de patiserie şi produse de
cofetărie.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00768

02/02/2021
MRK GRIFF ELIXIR SRL, SAT
MĂRTINEȘTI NR. 20, JUDEȚUL
SATU MARE, ODOREU, 447214,
SATU MARE, ROMANIA

St. Martin's Elixir - ORGANIC
FOOD AND DRINK (531)

Clasificare Viena:
05.05.20; 25.01.15; 27.05.01; 26.01.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate: verde închis ( RGB
030, 072, 048), gri deschis ( RGB 242,
238, 226), roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Afine preparate, afine uscate, ajvar (pastă
de ardei în conservă), aloe vera preparată pentru
consum uman, alune de pădure preparate, alune
prăjite, amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, amestecuri de snackuri constând din fructe deshidratate și fructe
cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, ananas uscat, antreuri pe
bază de legume, aperitive alimentare pe bază
de soia, aperitive pe bază de cartofi, arahide
preparate, arahide glazurate, arahide glazurate
cu miere, arahide, preparate, aranjamente de
fructe procesate, ardei conservati, ardei iuți chili,
umpluți, ardei iuți conservați, ardei iuți murați,
ardei iuți verzi, preparați, ardei roșii preparați,
batoane alimentare pe bază de nuci, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
pe bază de fructe cu coaja lemnoasă ca
substituți alimentari, caise procesate, căpșuni
conservate, căpșuni uscate, cartofi prăjiți sub
formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă
de gofre, castane prăjite, castane prăjite cu
zahăr, castraveciori, ceapă murată, ceapă verde
prelucrată, chipsuri (nu din cereale), chipsuri de

legume, chipsuri pe bază de legume, cipsuri
de mere, cipsuri din fructe, cireșe maraschino,
cireșe preparate, ciuperci comestibile uscate,
ciuperci, preparate, coacăze negre, prelucrate,
coajă de pepene verde murată, coji de fructe,
compot de mere, concentrat de roșii, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrate
din suc de legume pentru alimente, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve și
murături, cremă de fructe, curmale preparate,
curmale uscate, deserturi pe bază de fructe,
extracte de roșii, extracte din legume pentru
gătit (sucuri), extracte din legume pentru gătit,
extracte vegetale pentru alimente, fasole, fasole
fiartă, fasole în conservă, fistic preparat, flori
comestibile preparate, în formă cristalizată,
flori comestibile, preparate, flori de gardenia
uscate comestibile, flori uscate comestibile,
fructe aromatizate, fructe coapte, fructe confiate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lignificată procesate, fructe de avocado
procesate, fructe de mango preparate, fructe de
papaia preparate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, fructe
fermentate, fructe glasate, jeleuri de fructe, fructe
glazurate, fructe la borcan, fructe preparate,
fructe tăiate, fructe uscate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, fructe în conservă,
fulgi de mere, fulgi de piersică, fulgi de păducel,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază
de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de porumb dulce, gutui, preparate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
legume amestecate, legume conservate, lămâi
preparate, lămâiță preparată, legume decojite,
legume gata-tăiate pentru salate, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
tăiate, legume uscate, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte preparată, mango uscat, mâncăruri
cu legume preparate, mazăre conservată,
mazăre preparată, mazăre uscată, mazăre
verde preparată, mere preparate, miezuri de
nucă, migdale măcinate, morcovi, morcovi
decojiți, murături, murături mixte, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci cu coajă
preparate, nuci preparate, nuci uscate, pastă
cu usturoi, pastă de arahide, pastă de măsline,
preparată, pastă tartinabilă de alune, pateu
vegetal, pateuri vegetale, pectină din fructe,
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piersici preparate, păstârnac procesat, piure de
ciuperci, piure de legume, piureuri de fructe,
polen de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
(conservat), porumb dulce, prelucrat, praf de
fructe, produse din fructe uscate, produse din
legume preparate, prune , nu proaspete, prune
conservate, pulpă de fructe, ridiche murată, roșii
conservate, roșii decojite, roșii în conservă, roșii,
preparate, rădăcini procesate, răchițele uscate,
suc de roșii pentru gătit, rubarbă în sirop,
salate de fructe, semințe comestibile, semințe
de floarea soarelui comestibile, semințe de
floarea soarelui, preparate, semințe de pepene
verde prelucrate, semințe de pin preparate,
semințe de pin, preparate, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, sfeclă procesată, sosuri pentru
gustări, castraveți picanți, sos de fasole (produs
tartinabil), stafide, stafide infuzate, suc de
lămâie de uz culinar, suc de trufe, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, supă de fructe de pădure, tocătură din
fructe, trufe gătite, trufe conservate, trufe uscate
(ciuperci comestibile), umpluturi de fructe pentru
plăcinte, umpluturi pe bază de fructe pentru
plăcinte, usturoi conservat, vinete preparate,
gemuri, gem de zmeură, gem de căpșuni, gem
de rubarbă, gem de mure, gem de merișoare,
gemuri din fructe, gem de portocale și ghimbir,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
dulcețuri, ghimbir (dulceață), dulceață de afine,
compot de merișoare.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, siropuri pentru băuturi, siropuri
de fructe, sirop de coacăze negre, siropuri
pentru prepararea băuturilor, sirop de malț
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice cu arome de
fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor
pe bază de zer, esențe pentru fabricarea
băuturilor, cu excepția uleiurilor esențiale, esențe
pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, amestecuri
pentru prepararea sorbeturilor, citronadă,
concentrate pentru preparat băuturi de fructe,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte nealcoolice din fructe

utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor), preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, sirop
de migdale, must de struguri, suc concentrat
de fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi carbogazoase aromatizate, aperitive fără
alcool, băuturi carbogazoase, nealcoolice, din
fructe, băuturi carbonatate înghețate, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu guarana,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi pe bază de prune afumate,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, băuturi răcoritoare
pe bază de fructe cu aromă de ceai, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără
alcool, punci de fructe, nealcoolic, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, smoothies, sorbeturi
(băuturi), vinuri fără alcool.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00770

02/02/2021
LAVIOD IMPEX SRL, STR.
RAHOVA NR. 96, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CALARASI, 910070,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00772

(740)

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

02/02/2021
ANA-MARIA NICOLAU, STR.
CARAIMAN NR. 29A, JUDEȚUL
MUREȘ, SIGHIȘOARA, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ZIMBRU
(531)

Clasificare Viena:
03.04.05; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome, altele decât uleiurile esențiale și soluții
pentru acestea.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

a atelier Coffee,
Flowers & Books

M 2021 00771

02/02/2021
NATURAL 4 PUBLIC RELATIONS
SRL, BD. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 33, SC. B, ET. 4, AP. 41,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

tangotangent
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Clasificare Viena:
05.03.20; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărți,
cafea, cafea măcinată, flori, aranjamente florale
uscate, decorațiuni interioare, decorațiuni de
perete, decorațiuni florale (proaspete), cd-uri
audio, cd-uri cu muzică, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie proaspete (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
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vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentrucărți, cafea, cafea măcinată,
flori, aranjamente florale uscate, decorațiuni
interioare, decorațiuni de perete, decorațiuni
florale (proaspete), cd-uri audio, cd-uri cu
muzică, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul referitoare la cărți, cafea, cafea
măcinată, flori, aranjamente florale uscate,
decorațiuni interioare, decorațiuni de perete,
decorațiuni florale (proaspete), cd-uri audio, cduri cu muzică, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare cărți, cafea, cafea
măcinată, flori, aranjamente florale uscate,
decorațiuni interioare, decorațiuni de perete,
decorațiuni florale (proaspete), cd-uri audio, cduri cu muzică, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la cărți, cafea, cafea măcinată,
flori, aranjamente florale uscate, decorațiuni
interioare, decorațiuni de perete, decorațiuni
florale (proaspete), cd-uri audio, cd-uri cu
muzică, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
proaspete, publicitate, publicitate online întro reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00773

02/02/2021
SC DENTALMED-CLINICA
STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DENTALMED
CHARLES DE GAULLE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00777

02/02/2021
FRANC ART BEAUTY COMPANY
SRL, STR. CONSTANTIN TITEL
PETRESCU NR. 1, BL. C23, SC. 1,
ET. 1, AP. 1, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WOMEN COUTURE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00783

02/02/2021
UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,
SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA
PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Univer Eros PISTA
ARDEI IUTE, TOCAT
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.02; 26.11.12
(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,
ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,

piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00784

(740)

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

02/02/2021
UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,
SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(540)

541

Univer Edes ANNA
ARDEI DULCE, TOCAT
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(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.02; 26.11.12
(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,
ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,
piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu

legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00789

02/02/2021
C.C.D. TEX DESIGN S.R.L., STR.
BAIA MARE NR. 4, BL. 5, SC.
B, ET. 10, AP. 86, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Melisor
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
produse igienice pentru medicină, preparate
farmaceutice de uz veterinar.
10. Aparate și instrumente medicale, aparate
și instrumente medicale și veterinare, aparate
și instrumente chirurgicale de uz medical,
aparate și instrumente stomatologice, aparate și
instrumente chirurgicale, aparate și instrumente
chirurgicale de uz dentar, aparate și instrumente
chirurgicale de uz veterinar.

M 2021 00790

02/02/2021
G4 GLOBAL JOURNALISM S.R.L.,
STR. DEMOCRATIEI NR. 6A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

───────

economedia
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00794

02/02/2021
S.C. PIZZA ZORELELOR SRL,
STR. ZORELELOR 64B, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900553, CONSTANȚA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00791

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

02/02/2021
HORIA IOAN SAN-PETRU, STR.
PETRU RARES NR. 22, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

pizzanteria
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.08
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de pizzerii, servicii
de mâncare la pachet, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi.

(540)

4A PRF
(531)
(591)

───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate: verde, rosu, albastru
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00796

02/02/2021
VIBE EVENTS MANAGEMENT
SRL, STR. VALEA GIRBOULUI NR.
200, JUDETUL CLUJ, FLORESTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00797

(740)

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

02/02/2021
MAXWEAR SRL, STR. DR.
CONSTANTIN ANGELESCU, NR.
9, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

VIBE
MAXWEAR

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#1B939F), roșu (HEX #DC2546)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri în scopuri educative,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea
de
festivaluri
în
scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de conferințe
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(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,
îmbrăcăminte impermeabilă.
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, servicii de
intermediere comercială, 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 umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele valize, geamantane, valiza cu
roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie, bice,
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 articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
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pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale
textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, 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,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu articole de parfumerie, odorizante și
cosmetice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00798

02/02/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.,
STR.CETATII, NR.39, DEMISOL1,
AP. 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJNAPOCA, 400166, CLUJ,ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUDEŢ
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

tâlctalk
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie,
fotografii,
publicaţii
educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la

publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
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
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web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul

televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
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 online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii 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
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video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, publicare de texte şi imagini, inclusiv
in format electronic, altele decât cele in scopuri
publicitare, servicii de bibliotecă online şi anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii şi imagini
printr-o reţea online de calculatoare, producţie

de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, producţie de filme pentru televiziune,
închiriere de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune, producţie de
emisiuni de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, divertisment de radio şi
televiziune, servicii de montaj de programe
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producţie de programe animate
pentru televiziune, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, furnizare de programe
televizate de ştiri, producţie de programe de
televiziune prin cablu, servicii de producţie de
programe de televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, producţii de film,
televiziune şi radio, producţie de programe
educative de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, închirierea de
posturi de radio şi televiziune, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct, producţie
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, planificarea
programelor de radio şi de televiziune, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
furnizare de filme şi de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
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multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00800

02/02/2021
SARBU EMILIAN RARES, STR.
STRUGURILOR NR. 21, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550024,
SIBIU, ROMANIA

(540)

RARA Construim pentru Tine
(531)

Clasificare Viena:
07.01.24; 15.01.19; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de cumpărare
şi vânzare de bunuri imobiliare, servicii de
cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare
proprii, organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în vederea promovării şi comercializării

de
proprietăţi
imobiliare,
administrarea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor a caselor, vilelor
şi apartamentelor (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, 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, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial şi publicitar,
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. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor de
clădiri, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
tip leasing de clădiri, evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților imobiliare, servicii de brokeraj
cu proprietăți imobiliare, servicii de 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, servicii de brokeraj
de asigurări pentru proprietăți, administrare
financiară
de
portofolii
de
proprietăți,
concesionare de proprietăți funciare absolute,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
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ipoteci pentru proprietăți și terenuri, servicii
de evaluare de clădiri, servicii de finanțare
a proiectelor de clădiri, servicii de leasing
sau închiriere de clădiri, servicii de evaluări
financiare privind proiectarea clădirilor, servicii
de concesionare de proprietăți funciare absolute,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare).
37. 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, servicii de
construire de fundații pentru clădiri, decorare
(zugrăvire) de clădiri, vopsire de clădiri,
demontare de clădiri, consolidare de clădiri,
curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, servicii
de cablare pentru telecomunicații în clădiri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
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
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țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii care
se ocupă cu repunerea în bună stare a oricărui
obiect după uzură, stricăciune, deteriorare sau
distrugere parţială, servicii anexe serviciilor de
construcţii cum ar fi verificarea proiectelor de
construcţii, servicii de închiriere de utilaje sau
de materiale de construcţii, instalare de structuri
temporare pentru târguri comerciale, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construirea de zone rezidențiale, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de
școli, montare pardoseli, lustruire pardoseli,
construcție de pardoseli, servicii de întreținere
pardoseli, instalare de pardoseli false, servicii
de acoperire pardoseli, curățarea suprafețelor de
pardoseală, montare de plăci pentru pardoseli,
întreținere și reparații de pardoseli, reparații de
învelitori pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, montare de podele
laminate, montarea izolației la țevi, montarea de
protecție ignifugă pasivă, montarea de protecție
ignifugă activă, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, montare (instalare) de sisteme de
depozitare, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, montare de podele din lemn artificial,
montarea izolației la cavitățile din perete,
montarea de structuri de înaltă rezistență, servicii
de montare de plăci de ceramică, servicii de
consiliere cu privire la montarea accesoriilor,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, curățarea suprafețelor
plafoanelor, curățarea suprafețelor murale,
curățarea abrazivă a suprafețelor, curățarea
abrazivă a suprafețelor nemetalice, curățarea
abrazivă a suprafețelor metalice, vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, curățarea
abrazivă subacvatică a suprafețelor nemetalice,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii, aplicarea unui strat protector pe
suprafețele cavităților, pregătirea suprafețelor de
scări pentru placare și căptușire, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicare de tencuială pe suprafețele
bazinelor de înot, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii de consiliere referitoare
la lucrări de tratare a suprafețelor, construcții
civile, servicii de construcții rutiere, servicii

de construcții subterane, servicii de construcții
subacvatice, servicii de construcții navale,
impermeabilizarea construcțiilor, construcție de
saune, construcție de galerii, servicii de
construcții de terase, servicii de construcție
de baraje, servicii de construcție de sere,
edificare construcții prefabricate, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri,
construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicii de construcții, lucrări de
construcție, reparații în construcții, servicii de
construcție de panouri, construcție de verande,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de pridvoare, construcție de bucătării,
construcție de magazine, servicii de construcții
de
infrastructură,
pregătirea
șantierului
(construcție), demolări de construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supravegherea
construcțiilor
submarine,
construcția
de
complexuri sportive, servicii de construcții
de decoruri scenografice, construcție de
terenuri sportive, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, construcție de instalații publice,
construcție de instituții medicale, construcție de
lucrări rurale, servicii de construcții de puțuri
subterane, curățarea șantierelor de construcție,
pregătirea terenului pentru construcții, clădiri
și construcții subacvatice, construcție de pereți
diafragmă, construcție de lucrări publice,
servicii de construcții civile, servicii de
construcții hidraulice, nivelarea terenurilor pentru
construcții, construcție de arene sportive,
curățarea terenurilor pentru construcții, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții pe uscat (onshore),
servicii de construcții de infrastructură civilă,
servicii de construcții pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, ignifugare
pe durata construcției, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
construcție de terenuri de sport, construcție
de centre de recreere, construcția de fundații
pentru drumuri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de management în
construcții, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de anexe de casă, construcție
de structuri din oțel, construcție de standuri
pentru expoziții, construcții de platforme
pentru prospecțiune, închiriere de unelte de
construcție, construcție de sisteme de fortificație,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
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construcția de complexuri pentru întreprinderi,
informații în materie de construcții, închiriere
de echipamente de construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
spații de cazare interioare, instalare de
complexe industriale, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere, servicii
de construcţii civile, servicii de construcţii
de șosele, servicii de construcţii de străzi,
servicii de construcţii de terase, servicii de
construcţii de infrastructură, servicii de reparații
în construcții, servicii de reparații de construcții,
servicii de construcţii de puțuri subterane,
servicii de construcţii pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcţii civile privind
irigațiile, demolare 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,
servicii de construcţii de conducte pentru
prospecțiune, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, 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
și reparații de clădiri, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, 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,
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 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,
instalare de structuri de construcții cu sticlă
(servicii de 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, 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
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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, servicii de reparații clădiri, servicii
de constucţie de clădiri, servicii de construcţie
de fundații pentru clădiri, servicii de reparații de
clădiri, servicii de reparații și întreținere de clădiri,
servicii de construire de fundații pentru clădiri,
servicii de construire de părți de clădiri, servicii
de reparații și renovări de clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de constucţie de clădiri pe
bază de comandă, servicii de constucţie de
clădiri și de alte structuri, servicii de constucţie
de proprietăți, servicii de constucţie de proprietăți
industriale, servicii de constucţie de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcţie de proprietăți
comerciale, servicii de construcţii de standuri
comerciale şi magazine, 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, 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, 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, servicii de construcţie de clădiri de
apartamente, servicii de construcţie de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, servicii de
construcţie de spații de cazare interioare.
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 clădiri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
construcții civile, proiectare de construcții,
elaborare de planuri (construcții), realizarea
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectare
de sisteme de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, design artistic
industrial, stilism (design industrial), servicii
de design industrial, proiectare de produse
industriale, proiectare de utilaje industriale,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
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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 ebusiness, analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, construcții efectuarea
de planuri pentru, testare geologică de loturi
de construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de
proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
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 hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, 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, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare.
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
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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 (timeshare), furnizare de informații cu privire la
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 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00801

(740)

CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, SC. D, ETAJ 2,
APART. 11, JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

02/02/2021
ANDREI DUMITRU SORBALA,
STR. PALTINIS NR. 5, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200128, DOLJ,
ROMANIA

(540)

───────

iOLV iOLIVER
(531)
(591)

(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
Culori revendicate: negru (HEX
#43373a), galben (HEX #ddf707,
HEX #fec52b), verde (HEX #1ab17a,
HEX #26b76c, HEX #4fbd59, HEX
#44aa2a), portocaliu (HEX #fe9c3c,
HEX #ffbe32), roşu (HEX #ff6c40, HEX
#ff6d5f, HEX #fa5b53), albastru (HEX
#0396d0, HEX #1f90c3, HEX #2d89b5,
HEX #045bbd, HEX #1f59a8), roz (HEX
#fd635a)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, articole de

încălțăminte, bandane, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), şosete, articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte pentru sport, pantofi de sport,
ciorapi.
35. Publicitate, servicii de telemarketing,
producție de clipuri publicitare, marketing
promoțional, marketing digital, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate online printro rețea informatizată de comunicații, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de divertisment, subtitrare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, scriere de scenarii, servicii
specifice parcurilor de distracții, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00804

04/02/2021
RITZIO PURCHASE LIMITED,
STR. DIAGOROU NR. 4,
CLADIREA KERMIA, ETAJUL 4,
CAMERA 601, NICOSIA, 1097,
CIPRU

MILLION LUXURY GAMES
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.05
Culori revendicate: auriu

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățământ, 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, totalizatoare,
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de calculator, descărcabile, programe
de calculator descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded soflware), programe pentru jocuri pe
calculator (computer game programs), aplicații
software descărcabile, mecanisme pentru
aparate cu preplată, distribuitoare automate
de bilete, case înregistratoare, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, baze de date computerizate,
baze de date electronice.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, aparate pentru
jocurile de noroc, jocuri, cărți de joc.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de jocuri de noroc, furnizarea de facilități
pentru cazinouri (jocuri de noroc), furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, servicii
de club (divertisment sau educație), servicii
de divertisment, organizarea de loterii, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, furnizarea online de imaglni
video, nedescărcabile, organizarea de loterii,
servicii de jocuri furnizate online de la o rațea
computerizată, realizare de jocuri pe internet,
inclusiv on-line și sub formă de aplicții pentru
telefoane inteligente, jocuri online (din rețea),
furnizare de conținut de divertisment și/sau
educațional pentru aplicații pentru dispozitive
mobile și calculatoare, furnizarea unui joc de
cultură generală prin intermediul aplicațiilor
pentru telefoane inteligente nedescărcabile,
exploatarea de cazinouri sau cazinouri de jocuri,
respectiv operarea de birouri de pariuri, operarea
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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,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizare de instalații de săli de jocuri,
închiriere de aparate pentru jocuri de tip slotmachine (mașini de jocuri), servicii de pariuri și
jocuri de noroc în sucursale, puncte de lucru,
oficii de pariuri și online, prin internet.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de cafenea,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de săli
de jocuri și cazinouri.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00805

03/02/2021
NOSTALGIC SRL, STR. MIRCEA
CEL BATRAN NR. 84, BL. MF1,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900658,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

CRAMA VIIȘOARA
LUNA Dulce
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.05
(591) Culori revendicate: auriu (Pantone HP
GOLD MAT LUXOR 428), albastru
(Pantone P5395 SIM SOFT TOUCH
BLUE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00806

(740)

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

03/02/2021
ROYAL VELVET SRL, STR.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
NR. 20C, AP. 4, MANSARDA,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AZAY Gifts for a lifetime
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.12
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comerț
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, 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 jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobile, 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 articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00807

03/02/2021
ZĂVORANU IOANA, STR.
ANDREI MUREŞANU NR. 20,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

OZ OANA ZAVORANU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.09.05
(591) Culori revendicate:gri deschis, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase,
ceasornice și alte intrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și de
birou, cu excepția mobilei, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru

documente, folii și pungi pentru ambalat
şi împachetat.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale și
piei brute, bagaje și genți de transport, zgărzi,
lese și îmbrăcăminte pentru animale.
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.
35. Publicitate, actualizarea materialelor de
publicitate, servicii de telemarketing, profilarea
consumatorilor în scopuri comercial sau de
marketing, publicarea de texte publicitare, relații
publice, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți, prezentarea
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, sondaje de opinie,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de lobby comercial, servicii de relații
corporative, servicii de relații media, marketing,
cercetare de marketing, servicii de informații
privind marketingul, studii de marketing,
dezvoltarea de concepte publicitare, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate
și în relațiile publice, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale
sau publicitare, compilarea indexurilor de
informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea statisticilor, servicii de
informații competitive, oferirea de informații
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, cercetări privind afacerile,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
prezentarea prestațiilor live, divertisment, servicii
de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, servicii de
amuzament, divertisment de televiziune și rețele
de socializare, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de rețele de socializare online.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00808

03/02/2021
ZĂVORANU IOANA, STR.
ANDREI MUREŞANU NR. 20,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740)

OANA ZAVORANU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

M 2021 00810

03/02/2021
GINZA INVEST SRL, CALEA
FLOREASCA NR. 87, ET. 2, AP. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL. C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00809

03/02/2021
ABU AMOUD ASHRAF , STR.
ANDREI MUREŞANU NR. 20,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Giftdesign Dǎruiește surprize!

ALEX ASHRAF
(511)

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 19.03.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comerţ
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, 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 jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobile, 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 articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00812

03/02/2021
ASOCIAŢIA VINARIUM, STR.
LACULUI, NR. 12A, JUD. ILFOV,
CIOROGÂRLA, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VINARIUM ÎN SEMN
DE PREȚUIRE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, administrare de programe cu premii de
fidelitate, organizarea de trageri la sorți cu premii
în scopuri promoționale, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, cercetarea consumatorului.
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, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii( cu scop
educativ sau divertisment).

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00813

03/02/2021
JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO
ALEKSIEV STR., BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

DEV.EU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate on-line într-o rețea
de computere, servicii de prezentare în scopuri
publicitare, publicitate de tip pay-per-click,
publicare de texte publicitare, redactare de
texte publicitare, prelucrare de texte, publicitate
în vederea recrutării personalului, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, închiriere
de spații publicitare, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicității,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, management de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenți,
servicii de agenții de plasarea forței de muncă,
consultanță în domeniul managementului
de personal, recrutare de personal, teste
psihologice pentru selectarea personalului,
furnizare de informații în domeniul recrutării
printr-o rețea de computere globală, servicii
de informații privind oportunitățile legate de
locuri de muncă și de carieră, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui website, furnizare de
informații de contacte comerciale și de afaceri,

marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
38. Transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și
date, servicii de comunicații electronice prin
intermediul computerelor, servicii interactive de
comunicații, furnizare de linkuri către fișiere
electronice video, servicii de portaluri de
telecomunicații, transmitere de informații în
scopuri de afaceri, comunicații printr-o rețea de
computere globală sau prin internet, furnizarea
accesului la blog-uri, acces la conținut, websiteuri și portaluri, furnizarea accesului la pagini
web, furnizarea accesului la baze de date în
rețele de computere, furnizarea accesului și
închirierea de timpi de acces la baze de date
computerizate, furnizarea accesului la forumuri
pe internet, furnizarea unui avizier interactiv
online, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizare de spații
de chat online pentru transmiterea de mesaje,
comentarii și conținut multimedia între utilizatori,
furnizarea accesului utilizatorilor la motoare
de căutare, furnizarea accesului utilizatorilor
la o rețea globală de calculatoare și la siteuri online care conțin informații despre o
gamă largă de subiecte, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, poștă electronică, servicii de
buletine electronice (servicii de telecomunicații),
mesagerie electronică, exploatarea rețelelor
locale, mesagerie web, transmisie de știri și
informații de actualitate, transmisie electronică
de știri, agenții de presă
41. Furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, redactarea de texte altele decât
textele publicitare, microeditare, publicare online de cărți și jurnale electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de calendare de evenimente, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, publicare de manuale
de instruire, furnizare de servicii de instruire
și educație, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau instruirii), educație
complementară, organizarea și conducerea
de workshop-uri (instruire), organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de forumuri educaționale in-person,
informații în materie de educație, servicii de
reporteri de știri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, reportaje fotografice, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, informații în domeniul divertismentului,
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organizare și conducere de evenimente de
divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00814

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

03/02/2021
NEOVIA, TALHOUËT, SAINTNOLFF, 56250, FRANȚA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00815

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

03/02/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

(540)

TOTAL EQUILIBRIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană pentru animale.

PAMPERS PREMIUM
CARE DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT ULTRA
PROTECTION 26 EU
PERFUME 0% ALLERGENS

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.08; 02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Scutece pentru bebelusi, scutece-pantalon
pentru bebelusi, scutece-pantalon pentru
bebelusii care învață să folosească toaleta.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00816

(210)
(151)
(732)

03/02/2021
LOREDANA GAJU, STRADA
PROGRESULUI, NR 134-138,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050695,
ROMANIA

(540)

M 2021 00818

03/02/2021
ASOCIATIA AGENT GREEN, STR.
SERGENT CONSTANTIN BOGHIU
NR. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

REAL GRUP INVEST SA
Sprijin în Retrocedări
SUNT NATURĂ

(531)

Clasificare Viena:
27.05.05; 07.01.09; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2186C, Pantone 2157C)), roşu
(Pantone 2031C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
───────

(531)

Clasificare Viena:
05.01.16; 02.09.14; 26.01.04; 26.01.14;
26.01.16
(591) Culori revendicate: verde deschis,
verdeînchis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Comunicaţii cu telefonul mobil, comunicarea
cu terminale de computere, transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator,
transmiterea mesajelor, furnizarea accesului la
bazele de date, poştă electronică, transmiterea
mesajelor, furnizarea accesului la bazele de
date.
41. Educaţie, inclusiv servicii educationale,
furnizare de pregătire, intermediere şi
coordonare de cursuri, pregătire, publicare,
eliberare, împrumut sau distribuţie, filme video
şi alte publicaţii pe suporturi de date sau nu,
compunerea, producţia, regizarea şi realizarea
de programe audiovizuale, printre altele, pe
internet, producţie de filme şi filme video,
intermediere şi coordonare de congrese.
42. Furnizare de informaţii şi consiliere cu
privire la protecţia mediului, precum şi la
organizarea de studii şi elaborarea de rapoarte
specializate, cercetare si dezvoltare durabilă a
naturii şi mediului, protecţia mediului (cercetare
în domeniu), evaluarea calităţii masei lemnoase,
cercetare în domeniul protecţiei mediului.
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44. Plantarea copacilor pentru compensarea
emisiilor de dioxid de carbon, concentrarea de
programe în ceea ce privește politica de mediu
și conservarea mediului.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00819

(540)

03/02/2021
S.C. RUBY CLINIC S.R.L, STR.
PESCARILOR NR. 22, SPATIU
COMERCIAL NR. 2, PARTER,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA,ROMANIA

M 2021 00820

03/02/2021
HOME FACTORY SRL, STR. 13
DECEMBRIE NR. 78, CAMERA 1,
SCARA C, APARTAMENT 12,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Woolie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucarii umplute, ursuleţi de pluş, figurine de
jucărie, păpuşi, puzzle-uri, jucării de pluş.
41. Scrierea de texte, altele decât textele
publicitare.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

RUBY CLINIC

M 2021 00821

03/02/2021
HOME FACTORY SRL, STR. 13
DECEMBRIE NR. 78, CAMERA 1,
SCARA C, APARTAMENT 12,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate: mov închis
(Pantone7677C, 265C), mov deschis
(Pantone530C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

Little Houses
(531)

Clasificare Viena:
07.01.24
(591) Culori revendicate: roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ilustraţii (tipărite).
21. Lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00822

03/02/2021
SC UNITED BUSINESS
SOLUTIONS SRL, STR. ALEX.
SERBANESCU NR. 87,
SECTOR 1,BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 00824

03/02/2021
SMART VENDORS SRL, STR.
VIESPARILOR 12, BUCURESTI,
020643, ROMANIA

(540)

nutty toys
(531)

Clasificare Viena:
03.01.14; 05.07.07; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.

PHOENICIA LION`S FOOD

───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.15
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii furnizate în legătură cu prepararea
de alimente şi băuturi pentru consum.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(531)

M 2021 00825

03/02/2021
ECOLOGIC COURIER SRL,
STR. MASLINULUI NR. 52, AP. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, SANANDREI,
TIMIȘ, ROMANIA

Ecocourier
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, cărăuşie, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, livrarea de
flori, transportul de mărfuri (transportul maritim
de bunuri), 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00826

03/02/2021
VEF SA, BD. BUCURESTI NR. 79,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCSANI,
620144, VRANCEA, ROMANIA

vef
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Articole de bucătărie și recipiente de uz
casnic, respectiv: ustensile de bucătărie, oale,
cratițe și tigăi din tablă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00827

03/02/2021
ONE UNITED PROPERTIES S.A.,
STRADA MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de
afaceri),
consultanţă
în
domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.
───────

one TOWER
(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,

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 00828

03/02/2021
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

one CHARLES DE GAULLE
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă
în
managementul
afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de
afaceri),
consultanţă
în
domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00829

(740)

VOX LEGIS CONSULT S.R.L., CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC. 3, ET. 3,
AP. 69, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

03/02/2021
ALPHA DEZVOLTĂRI
PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
S.R.L., STR. COLONEL IOSIF
ALBU NR. 62A, ET. 2, AP. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALPHA DEZVOLTĂRI
PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
www.alphadpi.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: mov (RGB 134, 42,
117), galben (RGB 254, 242, 10)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii
ale
birourilor
de
cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiara (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare
ca răspuns la cererile de ofertă/evaluări
financiare ca răspuns la cererile de propuneri
(RFP), afaceri imobiliare, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
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conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, evaluări imobiliare, agenţii imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, agenţiile imobiliare, gestionarea
proprietăţilor
(imobiliare),
managementul
proprietăţilor imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investiţiilor
imobiliare,
administrarea
de
proprietăţi imobiliare, estimări de proprietăţi
imobiliare, evaluări de proprietăţi imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, gestionare
de proprietăţi imobiliare, servicii ale agenţiilor
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
brokeraj cu proprietăţi imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, asigurare de proprietăţi imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, agenţii de cazare (proprietăţi
imobiliare), asistență în domeniul achiziţiilor
imobiliare, finanţare în domeniul proprietăţilor
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare, gestiunea financiară a proiectelor
imobiliare, achiziţie de proprietăţi imobiliare
(pentru terţi), consultanță privind achiziţionarea
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, organizare de închiriere
(doar proprietăţi imobiliare), servicii de investiţii
in proprietăţi imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), furnizare de informaţii
privind bunurile imobiliare, furnizare de informaţii
privind proprietăţile (imobiliare), servicii de
brokeraj de proprietăţi imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, închirieri de
proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare), servicii
de consultanță privind proprietăţile imobiliare,
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăţi imobiliare, evaluarea financiară
a proprietăţii personale și imobiliare, achiziţie
de proprietăţi imobiliare (în numele terţilor),
agenţii de inchiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente),
administrarea
afacerilor
financiare legate de proprietăţi imobiliare,
servicii de informaţii computerizate privind
proprietăţile imobiliare, servicii ale agenţiilor
de bunuri imobiliare rezidenţiale, servicii de
căutare de proprietăţi imobiliare naţionale,
servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii financiare
privind proprietăţile imobiliare și clădirile,
servicii ale agenţiilor imobiliare de spații
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare și

de proprietăţi, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii de
agenţie pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii de
consiliere
privind
investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare, servicii de
agenţii
imobiliare pentru închirierea de clădiri, furnizare
de informaţii pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informaţii privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de
agenţii
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
încheiere de contracte de închiriere de
bunuri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăţilor, selectare
și achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor), servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale, furnizare de informaţii în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăţi imobiliare, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia și
vânzarea de clădiri, servicii de agenţii imobiliare
pentru achiziţia și vânzarea de terenuri, servicii
de agenţie pentru vânzarea de proprietăţi
imobiliare pe bază de comision, servicii de
listare de proprietăţi imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
agenţie imobiliară, agenţi imobiliari, servicii
ale agentului imobiliar, servicii ale agenţilor
imobiliari, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, administrare de imobile, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuinţe,
evaluarea proprietăţilor, gestiunea proprietăţilor
comerciale,
gestionarea
portofoliilor
de
proprietăţi, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi comerciale, evaluare de proprietăţi
persoanei pentru alte persoane, furnizarea de
informaţii privind piaţa proprietăţilor (imobiliară),
închiriere de apartamente, administrare de
închiriere de apartamente, finanţarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanșarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, închirierea de
buldozere, servicii de tâmplărie, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
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exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii,
construcţie,
furnizarea
de
informaţii privind construcţia, consultanță în
construcţii,
închirierea
macaralelor
(echipamente de construcţii), instalare de
utilităţi pe şantiere de construcţii, instalarea și
repararea elevatoarelor/ instalarea
și
repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
instalarea
și repararea
alarmelor de incendiu, întreţinerea mobilei,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire,
instalarea uşilor și ferestrelor,
instalarea
echipamentelor
de
bucătărie,
montarea
cablurilor,
vopsire,
interioară
și exterioară, întreținerea și construcţia
conductelor, lucrări de instalaţie de apă și canal,
tencuire, întreținere de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, construcţie de proprietăţi,
construcţie de proprietăţi industriale, construcţie
de proprietăţi rezidenţiale, construcţie de
proprietăţi comerciale, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcţii), construcţii, construcţii
de terase, servicii de construcţii, reparaţii
de
construcţii,
reparaţii
în
construcţii,
demolări de construcţii, consultaţii pentru
construcţii, consultanță în domeniul construcţiilor
civile
(construcţii),
nivelarea
terenurilor
pentru construcţii, pregătirea terenului pentru
construcţii,
amenajare
teritorială
pentru
construcţii, constructive de clădiri comerciale,
construcţii de clădiri rezidenţiale, supervizarea
construcţiilor pe şantier, informaţii în domeniul
construcţiilor, supraveghere a lucrărilor de
construcţii, închirieri de utilaje pentru construcţii,
lucrări de reparaţii în construcţii, informaţii
în materie de construcţii, instalare de schele
pentru construcţii și platforme pentru lucrări și
construcţii, supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii, închiriere de macarale (echipament
de construcţii), construcţii de clădiri rezidenţiale
și comerciale, lucrări de izolare a clădirilor
(construcţii), servicii de construcţii de structuri
temporare, ridicare de construcţii structurale
din oțel, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, informaţii privind închirierea de
echipament pentru construcţii, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcţii, instalare de
utilităţi pe şantiere de construcţii, construire de
fundaţii pentru structure de construcţii civile,
servicii de construcţii referitoare la clădiri pentru
locuinţe, servicii de informaţii și consultanță cu
privire la construcţii, servicii de supraveghere a
construcţiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de construcţii de clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, servicii de instalare de
schele pentru construcţie, de platforme de lucru

și pentru construcţie, întreținere și reparare
de instalaţii în clădiri, lucrări de construcţii
subterane legate
de instalaţii sanitare,
reparaţii clădiri, reparaţii și renovări de clădiri,
construcţii și reparaţii de clădiri, construirea
de zone rezidenţiale, consultanță privind
construcţia de clădiri și de clădiri rezidenţiale,
construcţie declădiri de apartamente.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00832

(740)

CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B, AP.
46, JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

03/02/2021
AMIRA-CRISTINA ANICA, ALE.
MARGARITARELOR NR. 1, BL.
15A, AP. 20, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

EMPIRE of dance
EMPIREOFDANCE.RO EOD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.05.02; 24.09.02; 24.09.05; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de un instructor sportiv
(instruire), organizare de evenimente şi
spectacole cu scop cultural, educaţional sau de
divertisment, cursuri de dans.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00833

03/02/2021
SANREVO SRL,
STR. CASTANILOR NR. 15B,
JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00834

(740)

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

03/02/2021
ALINA-MIHAELA GIURGIU, BLD.
REGELE CAROL I NR. 4, ET. 1, AP.
3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

HEMERA
(531)

Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mâncăruri
alimente
preparate,
semipreparate și gustări sărate pe bază
de carne şi falafel.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.
───────

ludic.
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 24.17.02
(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
modelatoare,
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
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intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00835

03/02/2021
SARBU EMILIAN RARES, STR.
STRUGURILOR, NR. 21, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550091, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

RARA LOGISTIC
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 18.01.08; 18.01.23
(591) Culori revendicate: portocaliu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de întreținere și reparații de
rezervoare de depozitare, servicii de reparații
sau întreținere de rezervoare de depozitare,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii de
construcţii, construcţii de hale industriale şi hale

şi spaţii logistice, organizarea şi supravegherea
derulării construcţiilor, servicii de planificare de
şantier şi servicii din domeniul construcţiilor de
clădiri şi construcţiilor imobiliare, consultanţă
în construcţii, informaţii legate de construcţii
şi servicii de reparaţii destinate imobilelor,
supravegherea construcţiilor de clădiri, servicii
de construcţii în legătură cu depozite şi spaţii
logistice şi servicii de reparaţii în legătură cu
acestea, servicii de curăţenie pentru imobile
(interior), servicii de curăţenie pentru imobile
(suprafaţă exterioară), servicii de curăţenie
industrială pentru imobile şi hale şi spaţii
logistice, servicii de construire de magazine,
spaţii comerciale şi spaţii logistice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac.
39. 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
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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, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea
ambarcațiunilor,
depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, servicii de depozitare, depozitare de
vehicule, depozitare de pachete, depozitare
de colete, depozitare de mobilier, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
alimente, depozitare de iahturi, depozitare de
broșuri, depozitare de bagaje, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea
depozitării
combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de băuturi, depozitare de produse, depozitare
de aparate electrice, depozitare de aparate
casnice, depozitare de combustibil lichid,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare de
elemente componente, depozitare refrigerată
de bunuri, depozitare de produse agricole,
depozitare de celule umane, depozitare
temporară de livrări, depozitare de deșeuri
radioactive, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare de produse farmaceutice, servicii de
depozitare de colete, transportul și depozitarea
gunoiului, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea apei în rezervoare, informații în
domeniul depozitării, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirieri de instalații de depozitare, închiriere

de spații pentru depozitare, închiriere de
lăzi pentru depozitare, servicii de depozitare
în garaj, depozitare de piese de vehicule,
depozitare de sisteme de macarale, servicii de
depozitare a bagajelor, servicii de depozitare
securizată (transport), închirieri de containere
de depozitare, depozitare anterioară tranzitului
de marfă, depozitare de marfă după transport,
depozitare și livrare de bunuri, livrare și
depozitare de bunuri, transport și depozitare de
bunuri, închiriere de containere de depozitare,
închirierea de spații pentru depozitare, închirieri
de unități de depozitare, servicii de depozitare
de încărcături, servicii de depozitare de produse,
depozitare de valize pentru pasageri, depozitare
de bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în tranzit, depozitare de
produse în magazii, depozitare de energie și
combustibili, depozitare temporară a bunurilor
personale, parcare și depozitare de vehicule,
parcare și depozitare vehicule, ancorare, servicii
de depozitare de alimente congelate, depozitare
de marfă înainte de transport, furnizare de
instalații de depozitare refrigerată, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare de alimente congelate în magazii,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de containere și de mărfuri,
închirieri de containere de depozitare portabile,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
închiriere de spații de stocare în depozite, servicii
de depou pentru depozitarea vehiculelor, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de containere pentru depozitarea
deșeurilor, servicii de depozitare și păstrare
în magazii, furnizare de instalații pentru
depozitare la rece, servicii de păstrare pentru
depozitare la rece, închiriere de cutii de
carton pentru depozitare, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
depozitare de gaz natural lichefiat pe nave,
depozitare de produse provenite de la ferme,
închirierea de containere pentru depozitare și
înmagazinare, servicii de informare referitoare
la depozitarea congelată, închiriere de paleți
și containere pentru depozitarea produselor,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor de
mare, depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci
și de vehicule maritime, furnizare de informații
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despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare de vinuri în
condiții de temperatură și umiditate controlată,
furnizare de informații în legătură cu depozitarea
temporară a bunurilor personale, închiriere de
spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call centeruri și de hotline-uri, manipularea containerelor,
manipularea bagajelor pasagerilor, manipulare
(transport) de gunoi, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii.
42. 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 ebusiness.

(210)
(151)
(732)

M 2021 00836

(740)

ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR GHERGHITEI,
NR. 1, BL. 94B, SC. B, AP. 76,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 025511,
ROMANIA

03/02/2021
A&C CONFECTION SRL, SAT
BUDA, NR. 255, JUD. PRAHOVA,
COMUNA RÂFOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

───────

A&C confection
Confortul tău suntem noi
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.10; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.08; 09.05.01; 09.05.10
(591) Culori revendicate: bleu, turcoaz, verde,
portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Articole textile la bucată pentru producția
confecțiilor, articole textile imprimate individuale,
articole nețesute (textile), articole textile la
bucată pentru confecționarea prosoapelor,
articole textile nețesute, batiste din material
textil, brocarturi, etichete textile, etichete textile
imprimate, etichete textile pentru marcarea
confecțiilor, fanioane din materiale textile,
lenjerie, materiale pentru costume, materiale
textile decorative drapate, materiale textile
folosite la fabricarea îmbrăcăminții sportive,
prosoape, tricot.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte brodate, confecții, îmbrăcăminte,
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șaluri, tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
uniforme, șepci sportive, costume sportive
pentru jogging, tricouri sportive fără mâneci,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), jachete sport, pantaloni sport,
hanorace sport, bluze sport, bustiere sport,
echipament sportiv (articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte), îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, șepci
și căciuli pentru sport, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, șosete, șosete pentru
sport, fulare (îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), maiouri sportive, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf),
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, management promoțional
pentru personalități sportive, promovare de
competiții și evenimente sportive, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00838

04/02/2021
ANDREEA-NICOLETA
GORGONEA, STR. DELEA
NOUĂ NR. 5, CORP C1, ET. 3,
AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CARTOFI CU OCHI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00840

04/02/2021
ADRIAN ALEXANDRU,
ŞOS. IANCULUI NR. 37,
BL. 103B, SC. A, ET. 13,
AP. 50, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOR Democraţie
Omenie Respect

───────
(531)
(591)
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Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 03.07.11
Culori revendicate: verde (HEX
#33ff00), albastru (HEX #0029ff)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii politice şi anume: servicii juridice,
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizare de reuniuni politice cu scop
social, de protecţie, de mediere, cluburi de
întâlniri.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2021 00842

04/02/2021
LEVEL SIX SRL, B-DUL NICOLAE
TITULESCU NR. 35, BL.15, SC.1,
ET. 6, AP. 23, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

M 2021 00843

04/02/2021
SC INSTITUTUL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU
APICULTURA BUCURESTI SA,
B-DUL FICUSULUI NR. 42,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 013975,
ROMANIA

APINUTRIENT PLUS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pentru albine de uz
medical.
35. Publicitate.

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00844

19/02/2021
UNIQA ASIGURARI S.A., STR.
NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ClientUNIQA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

SIX CURIER

───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.13;
26.11.21
(591) Culori revendicate: verde, portocaliu,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de curierat, livrare de colete prin
curierat, servicii de transport mărfuri, transport şi
depozitarea mărfurilor.
───────
575

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

M 2021 00847

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP.10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

04/02/2021
BRAVCOD SRL, EXTRAVILAN
KM 3, JUDETUL BRASOV,
CODLEA,BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2021 00848

04/02/2021
ELITE TAX ACCOUNTING SRL,
STR. COPACENI NR. 30-34, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 3, BUCURESTI,
030395, ROMANIA

(540)

BIO PENES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, carne, concentrate de carne, preparate
din carne, carne conservată, carne sărată,
conserve din carne, mezeluri, aspic de carne,
supe de carne concentrate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, ulei de oase comestibil, carne
de pasăre, concentrate de carne de pasăre,
măruntaie de pasăre, produse din carne de
pasăre, şuncă şi mezeluri din carne de pasăre,
conserve din carne de pasăre, pate de ficat
de pasăre, aspic de carne de pasăre, supe de
carne de pasăre concentrate, ouă, prafuri de
ouă, produse pe bază de ouă.
31. Animale vii, mâncare (hrană) pentru
animale, curcani vii, păsări de curte vii, păsări
de prăsilă vii, ouă pentru clocit fecundate, hrană
pentru animale de fermă, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale de companie, produse
pentru păsări ouatoare (hrană pentru animale),
amestecuri pentru îngrăşarea păsărilor de curte.
35. Strangerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor menţionate la clasele 29 şi
31 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere in
mod convenabil, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

ELITE ACCOUNTING
eliteaccounting.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#4CDBFB), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de prelucrare de date
în domeniul întocmirii statelor de salarii,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, întocmire și
analiză de situații financiare pentru afaceri,
elaborarea situațiilor financiare, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
evidență contabilă (pentru terți), servicii de
evidență a personalului.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00849

(210)
(151)
(732)

04/02/2021
OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,
ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST,
ETAJ 5, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 011141, ROMANIA

(540)

M 2021 00850

04/02/2021
OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,
ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU,
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST,
ETAJ 5, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 011141, ROMANIA

AUTOVIT.RO
AUTOVIT
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 485
C/U), albastru (Pantone 281 C/U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de comparare a
prețurilor, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
39. Planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare, și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, transport.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare privind tehnologia, servicii de
proiectare tehnologică, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
281 C/U), roșu (Pantone 485 C/U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de comparare a
prețurilor, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
39. Planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare, și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, transport.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare privind tehnologia, servicii de
proiectare tehnologică, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00851

04/02/2021
OLX ONLINE SERVICES S.R.L.,
ȘOSEAUA NICOLAE TITULESCU,
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE - ARIPA DE VEST,
ETAJ 5, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 011141, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00852

(740)

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

04/02/2021
RICCI MAGIC PATIS SRL,
STR.CALEA BUCURESTI NR.1,
SPATIUL COMERCIAL, NR. 5,
JUD.OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(540)

PIZZA GOLD
AUTOVIT.RO
(531)

(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
281 C/U), roșu (Pantone 485 C/U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de comparare a
prețurilor, publicitate online pe o rețea de
calculatoare.
38. Servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
39. Planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare, și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, transport.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare privind tehnologia, servicii de
proiectare tehnologică, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00853

(740)

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L,
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5,BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

04/02/2021
APO ESHOP 17 SRL, STR.
MILCOV, NR. 6, SC. C, AP. 5,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

APO

───────
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 26.02.07; 26.03.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Mape pliabile pentru documente, mape
pentru transportul documentelor, mape pentru
documente (marochinărie), casete din piele sau
din piele artificială, cutii din piele, etichete din
piele, garnituri din piele pentru mobile, imitații
de piele,
piele pentru mobilier, piele sau
imitație de piele, port-carduri de piele, portcarduri din imitație de piele, recipiente industriale
din piele pentru ambalare, serviete din piele,
carton imitație de piele.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu agende, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu agende de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu agende de buzunar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
agende de planificare pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agende săptămânale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de papetărie pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bibliorafturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bibliorafturi de prezentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocnotes de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu blocnotesuri cu foi liniate (folosite mai
ales de avocați și grefieri), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocnotesuri de
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calendare de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu calendare
de buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calendare de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carnete
de notițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carnețele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carnețele de buzunar
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru articole de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru dosare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii pentru papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dosare
pentru documente sub formă de portofel, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mape,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mape pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mape tip servietă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu organizatoare de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu organizatoare
personale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plannere de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rame pentru
fotografii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu registre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu semne de carte
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de birou pentru cărți
de vizită, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi cu sertare pentru articole
de papetărie (birotică), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de
birou pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
accesoriile de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru
blocnotes, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi separatoare pentru
corespondeță și notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu coperți de dosar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu coperți de carte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jurnale și agende,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi pentru hârtie (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru dosare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu blocnotesuri pentru notițe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi de
ștampile pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru susținerea documentelor
în vertical, pentru a putea fi citite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mape
pentru schițe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mape pentru scris (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu casete din piele
sau din piele artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu etichete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu garnituri din piele pentru mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piele (imitații de -), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piele pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piele sau imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu port-carduri de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu port-carduri din imitație de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu recipiente
industriale din piele pentru ambalare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serviete
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mape pliabile pentru documente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu documente (mape pentru -) (marochinărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mape pentru foi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carton imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi de farfurii (ustensile de masă), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru pahare (articole
de masă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi de pahare, altele decât
din hârtie și material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu agende de buzunar, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
agende de planificare pentru birou, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
agende folosite în papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende
săptămânale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de papetărie pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bibliorafturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bibliorafturi
de prezentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocnotes de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocnotesuri cu foi liniate
(folosite mai ales de avocați și grefieri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri de notițe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu calendare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu calendare de buzunar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu calendare de perete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carnete de
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carnețele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carnețele
de buzunar (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
articole de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
dosare, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu cutii pentru papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dosare pentru documente sub formă de
portofel, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mape, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mape pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mape tip servietă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
organizatoare de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu organizatoare
personale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plannere de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame pentru fotografii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu registre,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu semne de carte din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de birou pentru cărți de vizită, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi cu sertare pentru articole de papetărie
(birotică), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de birou pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru accesoriile
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru blocnotes, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coperți de dosar, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coperți de
carte, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jurnale și agende, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru hârtie (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru dosare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru dosare folosite în papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri pentru notițe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
ștampile pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru documente sub formă de articole de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru susținerea
documentelor în vertical, pentru a putea fi
citite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mape pentru schițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape pentru scris (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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hârtie imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu casete din
piele sau din piele artificială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu etichete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
din piele pentru mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu imitații de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piele pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piele
sau imitație de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu port-carduri de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu port-carduri din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu recipiente industriale din piele pentru
ambalare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu serviete din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape pliabile pentru documente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mape pentru documente(marochinărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape pentru foi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carton imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de farfurii (ustensile
de masă), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi de pahare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru pahare (articole de masă),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de pahare, altele decât din
hârtie și material textil, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
scaune, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse de protecție pentru mobilier
(adaptate), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru scaune

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.10; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roşu (HEX #dd1e2f,
HEX #b4101e), galben (HEX #ebb035,
HEX #cc9625), verde (HEX #218559,
HEX #136842), albastr ( HEX #06a2cb,
HEX #0481a2), bej (HEX #d0c6b1,HEX
#afa693), negru (HEX #1f1f1f)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente
de transmisie, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
uneltele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate, utilaje agricole,
excavatoare
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00854

17/02/2021
EQINTO SERVICE SRL,
STRADA CAISILOR NR. 1,
BLOC C1, SCARA 5, ETAJ 2,
AP. 90, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

EQINTO
(531)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00857

04/02/2021
ODETTE & BRIAN HOLDINGS,
CALEA BUCUREȘTI NR. 59,
JUD. ARGEȘ, TOPOLOVENI,
ARGEȘ,ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVITA, NR. 37E,
JUD. ILFOV,OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Brian Food
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 11.03.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ED1C24), verde (HEX #96CB6C, HEX
#018C45)), alb (HEX #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ton (conserve), conserve de fasole,
conserve și murături, conserve de pește,
conserve de fructe, conserve din pește, conserve
cu legume, conserve de legume, conserve de
carne, conserve de fructe de mare, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, murături, murături mixte, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei, preparați, ardei
roșii preparați, semințe comestibile, semințe
procesate, semințe, preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe procesate de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe de floarea soarelui comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, ulei din semințe
de dovleac de uz alimentar, semințe de susan
gătite, nefiind condimente sau arome, ulei
din semințe de chia de uz alimentar, uleiuri
comestibile, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,

amestecuri de uleiuri pentru uz alimentar, ulei
de floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline
comestibil, ulei de palmier (alimentație), ulei de
porumb pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, ulei de arahide, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de soia, ulei
de soia de uz alimentar, ulei de soia pentru
gătit, ulei pentru salate, uleiuri aromatizate,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
masline umplute, măsline umplute cu migdale,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în ulei
de floarea soarelui, măsline umplute cu brânză
feta, aflate în ulei de floarea soarelui.
30. Condimente (amestecuri lichide pentru
gătit), condiment din murături, ketchup (sos),
ketchup de roșii, maioneză, condimente cu ardei
iute, mirodenii (condimente), muștar, muștar
pentru alimente, pastă de fasole, pastă de
ardei iute ca și condiment, pastă de fasole
condimentată, pastă de susan, pastă din ardei
iute, paste alimentare cu curry, paste cu
legume (sosuri), pesto (sos), piure de usturoi,
piureuri de legume (sosuri), praf de sosuri,
sos concentrat, sos cu brânză, sos de ardei
iute, sos de chili, sos de roșii, sos de soia,
sos de usturoi (alioli), sos dulce și acrișor,
sos iute, sos maro, sos pentru kebab, sos
pentru paste, sos tartar, sosuri (condimente),
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri cu hrean, sosuri cu ierburi,
sosuri de carne, sosuri de ciuperci, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri pe bază de
maioneză, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru salate,
sosuri pentru spaghetti, sosuri salsa, amestecuri
condimentate, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de asezonare
pentru tocănițe, anason (semințe), ardei iuți
uscați (condimente), aromatice (preparate de uz
alimentar), ardei roșu utilizat drept condiment,
arome alimentare, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie
pentru alimente sau băuturi altele decât uleiuri
esențiale, arome de lămâie, altele decât uleiurile
esențiale, arome de migdale altele decât uleiuri
esențiale, arome de migdale pentru alimente sau
băuturi altele decât uleiuri esențiale, arome de
vanilie altele decât uleiuri esențiale, arome din
ceai altele decât uleiuri esențiale, , arome pentru
prăjituri altele decât uleiuri esențiale, arome
pentru gustări (altele decât uleiurile esențiale),
arome pentru supe altele decât uleiuri esențiale, ,
arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
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esențiale, arome preparate din carne altele decât
uleiuri esențiale, arpagic uscat, boia, boabe
de piper, bețișoare de scorțișoară, busuioc,
uscat, arome de cafea, condimente, concentrate
vegetale folosite pentru asezonare, condimente
alimentare, condimente aromate, condimente de
copt, condimente pe bază de legume pentru
paste, condimente pentru floricele de porumb,
condimente pentru pizza, condimente sub
formă de prafuri, coriandru măcinat, coriandru,
uscat, cuișoare, curry (condiment), esențe de
ceai altele decât uleiuri esențiale, extracte de
condimente, extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, esențe pentru gătit (cu
excepția uleiurilor esențiale), ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, glazură din bezele, glucoză pentru
uz culinar, granule de sare pentru conservarea
peștelui, hrean (condimente), hrean preparat
(condiment), ierburi conservate, ierburi uscate,
ierburi uscate de uz culinar, maioneză cu
murături, mentă pentru utilizare în cofetărie,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă,
uscată, mirodenii, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet
de mere, oțet din vin, piper, piper (condiment),
piper măcinat, praf de ardei iute (condimente),
praf de chili, păstăi de vanilie, praf de cuișoare
(condimente), praf de scorțișoară (condimente),
praf de piper de sichuan, praf de muștar
(condimente), praf de usturoi, praf de wasabi
(hrean japonez), preparate aromatice pentru
prăjituri, preparate aromatice pentru înghețate,
preparate de condimente, produse pe bază de
ciocolată, produse care dau aromă alimentelor
(altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), saramură pentru gătit, sare, sare cu
condimente, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie, sare
de mare pentru conservarea alimentelor, sare
de masă, sare pentru condimentarea mâncării,
sare pentru conservarea alimentelor, scorțișoară
(mirodenii), semințe de chimen destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de anason destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de susan (condimente),
săruri minerale pentru conservarea alimentelor,
sos de peste, sosuri, sos (comestibil), sosuri care
conțin nuci, sosuri de fructe, turmeric, uleiuri de
cafea, usturoi măcinat, vanilie, sare de telină,
vanilie (arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
grisine groase, grisine subțiri.
31. Măsline proaspete, afine neprelucrate,
afine sălbatice, proaspete, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas
proaspăt,
arahide
neprelucrate,
arahide

proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras proaspăt, ardei grași neprelucrați,
ardei iute (plante proaspete), ardei proaspeți,
avocado
proaspete,
banane
proaspete,
boabe de soia proaspete, bob proaspăt,
caise neprelucrate, caise proaspete, cartofi
proaspeți, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi dulci, proaspeți, cartofi neprelucrați,
castane proaspete, castraveți proaspeți,
ceapă proaspătă, ceapă verde proaspătă,
cepe neprelucrate, cepe, legume proaspete,
chili proaspăt, căpșuni proaspete, cireșe
(neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, curmale neprelucrate, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, fasole proaspete, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, fructe de kiwi, proaspete,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume
proaspete, fructe tropicale proaspete, frunze de
ceai neprocesate, ghimbir proaspăt, grepfrut
proaspăt, gulii proaspete, gutui neprelucrate,
gutui proaspete, ierburi neprelucrate, legume
proaspete, legume proaspete pentru salată,
limete proaspete, lămâi neprelucrate, lămâi
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, mazăre proaspată,
mere proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți , mure proaspete,
nuci proaspete, nuci de cocos proaspete,
nuci de cocos neprelucrate, năut proaspăt,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, oregano
proaspăt, pepeni galbeni, pepeni proaspeți, pere
proaspete, piersici galbene proaspete, piersici
proaspete, portocale proaspete, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), prune, proaspete, praz proaspăt,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii neprelucrate, roșii ovale de
tip cherry, proaspete, roșii proaspete, rucola
proaspătă, rădăcină crudă de hrean, salate
verzi proaspete, salate proaspete, salată
verde, salvie proaspătă, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,
sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, usturoi neprelucrat,
usturoi verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză
creață proaspătă, varză neprelucrată, varză
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
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ton (conserve), conserve de fasole, conserve
și murături, conserve de pește, conserve
de fructe, conserve din pește, conserve cu
legume, conserve de legume, conserve de
carne, conserve de fructe de mare, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, murături, murături mixte, amestecuri de
fructe și nuci preparate, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei, preparați, ardei
roșii preparați, semințe comestibile, semințe
procesate, semințe, preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe procesate de floarea
soarelui, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe de floarea soarelui comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, ulei din semințe
de dovleac de uz alimentar, semințe de susan
gătite, nefiind condimente sau arome, ulei
din semințe de chia de uz alimentar, uleiuri
comestibile, amestec de ulei (de uz alimentar),
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
amestecuri de uleiuri pentru uz alimentar, ulei
de floarea-soarelui comestibil, ulei de măsline
comestibil, ulei de palmier (alimentație), ulei de
porumb pentru alimente, ulei de susan pentru
alimente, ulei de arahide, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de soia, ulei
de soia de uz alimentar, ulei de soia pentru
gătit, ulei pentru salate, uleiuri aromatizate,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
măsline umplute, măsline umplute cu migdale,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roșu, măsline umplute cu ardei roșu
și migdale, măsline umplute cu pesto, aflate
în ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui
amestecuri lichide pentru gătit, condiment din
murături, ketchup (sos), ketchup de roșii,
maioneză, condimente cu ardei iute, mirodenii
(condimente), muștar, muștar pentru alimente,
pastă de fasole, pastă de ardei iute ca și
condiment, pastă de fasole condimentată, pastă
de susan, pastă din ardei iute, paste alimentare
cu curry, paste cu legume (sosuri), pesto (sos),
piure de usturoi, piureuri de legume (sosuri),
praf de sosuri, sos concentrat, sos cu brânză,
sos de ardei iute, sos de chili, sos de roșii,
sos de soia, sos de usturoi (alioli), sos dulce și
acrișor, sos iute, sos maro, sos pentru kebab,
sos pentru paste, sos tartar, sosuri (condimente),
sosuri barbecue, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri cu hrean, sosuri cu ierburi,
sosuri de carne, sosuri de ciuperci, sosuri gata
făcute, sosuri pentru gătit, sosuri pe bază de
maioneză, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pizza, sosuri pentru pui, sosuri pentru salate,
sosuri pentru spaghetti, sosuri salsa, amestecuri

condimentate, amestecuri de curry, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de asezonare
pentru tocănițe, anason (semințe), ardei iuți
uscați (condimente), preparate aromatice de uz
alimentar, ardei roșu utilizat drept condiment,
arome alimentare, arome alimentare, altele
decât uleiuri esențiale, arome de lămâie, arome
de lămâie pentru alimente sau băuturi, arome
de lămâie, altele decât uleiurile esențiale, arome
de migdale, arome de migdale pentru alimente
sau băuturi, arome de vanilie, arome din ceai,
arome pentru prăjituri, arome pentru gustări
(altele decât uleiurile esențiale), arome pentru
supe, arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esențiale, arome preparate din carne, arpagic
uscat, boia, boabe de piper, bețișoare de
scorțișoară, busuioc, uscat, arome de cafea,
condimente, concentrate vegetale folosite pentru
asezonare, condimente alimentare, condimente
aromate, condimente de copt, condimente pe
bază de legume pentru paste, condimente
pentru floricele de porumb, condimente pentru
pizza, condimente sub formă de prafuri,
coriandru măcinat, coriandru, uscat, cuișoare,
curry (condiment), esențe de ceai, extracte
de condimente, extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, esențe pentru gătit (cu
excepția uleiurilor esențiale), ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, glazură din bezele, glucoză pentru
uz culinar, granule de sare pentru conservarea
peștelui, hrean (condimente), hrean preparat
(condiment), ierburi conservate, ierburi uscate,
ierburi uscate de uz culinar, maioneză cu
murături, mentă pentru utilizare în cofetărie,
mentă pentru produse de cofetărie, mentă,
uscată, mirodenii, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet
de mere, oțet din vin, piper, piper (condiment),
piper măcinat, praf de ardei iute (condimente),
praf de chili, păstăi de vanilie, praf de cuișoare
(condimente), praf de scorțișoară (condimente),
praf de piper de sichuan, praf de muștar
(condimente), praf de usturoi, praf de wasabi
(hrean japonez), preparate aromatice pentru
prăjituri, preparate aromatice pentru înghețate,
preparate de condimente, produse pe bază de
ciocolată, produse care dau aromă alimentelor
(altele decât uleiurile esențiale), produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), saramură pentru gătit, sare, sare cu
condimente, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie,
sare de mare pentru conservarea alimentelor,
sare de masă, sare pentru condimentarea
mâncării, sare pentru conservarea alimentelor,
scorțișoară (mirodenii), semințe de chimen
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destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
mac utilizate ca mirodenii, semințe de anason
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
susan (condimente), săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, sos de peste, sosuri,
sos (comestibil), sosuri care conțin nuci,
sosuri de fructe, turmeric, uleiuri de cafea,
usturoi măcinat, vanilie, sare de țelină, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie), grisine
groase, grisine subțiri măsline proaspete, afine
neprelucrate, afine sălbatice, proaspete, alune,
proaspete, amestecuri de fructe (proaspete),
ananas proaspăt, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras, ardei grași neprelucrați, ardei iute
(plante), ardei proaspeți, avocado proaspete,
banane proaspete, boabe de soia proaspete,
bob proaspăt, caise neprelucrate, caise
proaspete, cartofi, cartofi dulci, proaspeți (yam),
cartofi dulci, proaspeți, cartofi neprelucrați,
castane proaspete, castraveți proaspeți, ceapă,
ceapă verde, cepe neprelucrate, cepe, legume
proaspete, chili proaspăt, căpșuni proaspete,
cireșe (neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, curmale neprelucrate, dovlecei
neprelucrați, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, fasole proaspete, fasole roșie, crudă,
fistic proaspăt, fructe de kiwi, proaspete,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii
proaspete, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
ierburi neprelucrate, legume proaspete, legume
proaspete pentru salată, limete proaspete,
lămâi neprelucrate, lămâi proaspete, mandarine
(fructe, proaspete), mango mere proaspete,
mazăre proaspată, mere proaspete, merișoare
proaspete, migdale (fructe), morcovi proaspeți,
mure proaspete, nuci, nuci de cocos, nuci
de cocos neprelucrate, năut proaspăt, nuci
pecan proaspete, nuci proaspete, oregano
proaspăt, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), prune, proaspete, praz proaspăt,
rodii, rozmarin proaspăt, roșii cherry, proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip cherry,
proaspete, roșii proaspete, rucola proaspătă,
rădăcină crudă de hrean, salate verzi, salate vii,
salată verde, salvie proaspătă, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), sfecle
neprelucrate, sfeclă de zahăr nepreparată,

sfeclă, proaspătă, smochine proaspete, spanac
proaspăt, sparanghel proaspăt, struguri de vin
proaspeți, struguri proaspeți, usturoi neprelucrat,
usturoi verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză
creață proaspătă, varză neprelucrată, varză
proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00858

04/02/2021
DOCTORUL DE LEMN SRL,
STR. AVRAM IANCU NR. 29,
JUD. BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

THE WOOD DOCTOR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gri (HEX #414042),
auriu (HEX #bc9e66)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi culturale.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00859

(740)

ROMINVENT S.A.,
STR. ERMIL PANGRATTI NR. 35,
ETAJ 1, SECTOR1, BUCURESTI,
011882, ROMANIA

(540)

impregnate cu loţiuni cosmetice, preparate
pentru îngrijirea părului, balsam de păr (hair
balm), balsam lichid, briliantină, preparate
pentru înmuierea (softening) părului, şampoane
pudră nemedicinale, preparate de toaletă
nemedicinale.

04/02/2021
UNILEVER IP HOLDINGS B.V.,
WEENA 455, ROTTERDAM,
3013 AL, TARILE DE JOS

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00860

04/02/2021
OVISER SRL, DN24 NR.743,
JUD. VASLUI, MUNTENII DE JOS,
737365, VASLUI, ROMANIA

DOVE MEN+CARE for
all MANKINDNESS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
03.07.24; 24.17.05
(591) Culori revendicate: negru, alb,
albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
nemedicinale,
produse
de
3. Săpunuri
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
apă
de
colonie
(colognes),
apă
de
toaletă, preparate pentru depilare, șampoane
nemedicinale, balsamuri (conditioners), loţiuni
pentru păr, săpun cremă pentru uz corporal,
cremă de spălat mâinile, preparate pentru
baie, nu pentru scopuri medicale, loţiuni pentru
baie, geluri de duș, produse/preparate pentru
spălatul corpului, uleiuri de duș, loţiuni după
bărbierit, preparate pentru bărbierit, loţiuni
pentru hidratare de uz cosmetic, parfumuri,
deodorante pentru fiinţe umane, antiperspirante
(articole de toaleta), cremă de mâini, balsam
de frumuseţe (beauty balm), loţiuni pentru
scopuri cosmetice, loţiuni pentru corp de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, spray-uri pentru îngrijirea pielii, toner de
uz cosmetic, cremă demachiantă (cosmetice),
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
pentru protecţie solară, șervețele (wipes)
îmbibate de curățare a pielii, batistuţe (tissues)

LA LIVADĂ
(531)

Clasificare Viena:
05.01.05; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unităţi de cazare, servicii de
restaurant.
45. Planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00861

(740)

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

04/02/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00863

(740)

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

04/02/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUD PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

OTOSTATIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

SUPER KILLER 25T-EC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00862

(740)

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

04/02/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00864

(740)

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

04/02/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ROMPERVAC 4+

PET-SPOT PLUS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
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pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00865

04/02/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

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

(740)

(540)

PET-SPOT FORTE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00867

04/02/2021
SC FARMAVET SA, CALEA
GIULESTI NR. 333, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DOOGIE JUNIOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană uscată pentru câini, produse agricole,
horticole, forestiere şi cereale brute și
neprocesate, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ.
───────

M 2021 00866

04/02/2021
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI
SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUDEȚUL PRAHOVA, FILIPEȘTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

VAMEX
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00868

(740)

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

04/02/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

(540)

DONCAFÉ
(531)

Clasificare Viena:
11.03.03; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, maro, gri,
alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,

suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00869

(740)

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

04/02/2021
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

(540)

DONCAFÉ
(531)

Clasificare Viena:
11.03.03; 26.01.01; 01.15.11; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, maro, alb,
negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,

suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00870

(210)
(151)
(732)

M 2021 00871

(740)

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR1, BUCUREȘTI, 011694,
ROMANIA

(740)

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP . 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011694,
ROMANIA

(540)

04/02/2021
HANKOOK & COMPANY
CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMSI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

04/02/2021
HANKOOK & COMPANY
CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMSI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(540)

LauFenn S FIT EQ
(531)

LauFenn G FIT EQ

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camere de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camere de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00872

04/02/2021
MARIUS CATALIN BOLTASU,
STR. BUZOIENI NR. 11, BL. M47,
SC. 1, ET. 7, AP. 32, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051193, ROMANIA
OVIDIU MIHAI NEACSU, STR.
VITEJIEI NR. 34, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00873

04/02/2021
SC ATELIER LKS SRL, STR.
SFINTII VOIEVOZI NR. 30-32,
CORP C1, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

NYC's pastrami
DELIKATESSEN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru gustări (snackbar), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.
───────

UZINA URBAN
COFFEE ROASTERS

(210)
(151)
(732)

M 2021 00874

(740)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
05.03.20; 07.01.14; 26.05.01; 05.07.01;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#be4d2f), negru (HEX #231f20), alb
(HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

04/02/2021
IOANA ŞUFANĂ, STRADA
PESCARILOR, NR.67A, BL.4,
ET.11+12, AP.28, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

───────

The Signature
(531)
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29.01.13; 27.05.01; 27.05.13
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(591)
(511)

Culori revendicate:negru, auriu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de cazare hoteliera, servicii
de catering hotelier, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
inchiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, servicii de inchirieri de
spații de cazare temporară, evaluare locuri
de cazare pe timp de vacanță, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, informații cu privire
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații și
materiale pentru târguri și expoziții, închiriere
spații pentru birouri temporare, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, furnizare de spații și materiale pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00875

(740)

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

04/02/2021
VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Adoptă un copac!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii imobiliare, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de depunere în casete
valorice, servicii de asigurare, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, servicii
de evaluare, asigurări, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, servicii de strângere
de fonduri în scopuri caritabile prin organizarea
și realizarea de gale, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, formare (instruire) în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,
instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate.
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44. Servicii

de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire
a animalelor, consultanță agricolă, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, curățarea
arborilor, plantare de copaci, plantarea
unei grădini cu copaci, plantarea copacilor
pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii de
reîmpădurire, servicii de pepinierist, servicii
de informare în sectorul agricol, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură,
însămânțare, închiriere de aranjamente florale,
închiriere de ustensile de grădină.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00876

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, media on-air, on-line şi pe
alte suporturi pentru companii de comunicare,
mediu, sociale sau educative, curierat publicitar,
distribuire de prospecte sau de eşantioane,
organizare de expoziţii, expunere de produse,
promovare şi oferte de produse şi/sau servicii,
lucrări de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice, ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii, relaţii publice.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât textele publicitare.
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, inginerie,
cercetare în domeniul protecției mediului, servicii
științifice de laborator, cercetare științifică,
cercetare tehnologică, cercetare geologica,
cercetare biologică, informații meteorologice,
cercetare în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor,
cercetări
științifice
și
tehnologice în domeniul dezastrelor naturale,
dezvoltare de platforme informatice.
───────

04/02/2021
ANDREEA - LIANA
BUZEA, STRADA STEFAN
PROTOPOPESCU NR. 6, BLOC
2, SCARA C, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011727, ROMANIA

ECOASSIST
(531)
(591)

Clasificare Viena:
05.03.20; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
Culori revendicate: verde, gri
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00877

04/02/2021
LUCIAN-VLAD NICOLESCU,
STR. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 6, BL. L1, SC.
4, ET. 2, AP. 11, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI NR 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

Wallachia Technologies
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 03.07.23; 03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Adaptoare pentru mașini unelte, aparate
de gravură folosite la fabricarea de panouri
de afișaj, aparate pentru controlul sistemului
(mecanice), aparate pentru controlul sistemului
(pneumatice), comenzi hidraulice pentru mașini
și motoare, comenzi pneumatice pentru mașini
și motoare, compresoare, compresoare (mașini),
compresoare electrice, compresoare pentru
mașini, compresoare robotice, compresoare
rotative electrice, compresoare sub formă de
piese de mașini și motoare, controlere de proces
(hidraulice), controlere de proces (mecanice),
controlere de proces (pneumatice), cuplaje
modulare pentru mașini unelte, cuplaje pentru
mașini-unelte, echipament electric de curățare
a geamurilor, echipament pentru mișcare și
manevrare, echipament pentru sistem de
transport, și anume, suflante, echipamente
de asamblare pentru transportul produselor,
echipamente pentru prelucrarea tabletelor
semiconductoare, instrumente pentru comanda
și controlul procesului (hidraulice), instrumente

pentru comanda și controlul procesului
(mecanice), instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), malaxoare și
compresoare de deșeuri (dispozitive electrice
pentru eliminarea deșeurilor), mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini de fabricat
plăci, mașini destinate utilizării în procesul de
fabricație al circuitelor electrice și electronice,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru fabricarea semiconductoarelor, mașini
pentru recoacerea circuitelor electrice și
electronice, mașini și echipamente de ambalare,
mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini, mașiniunelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini-unelte, mașiniunelte cu comandă numerică, mașini-unelte
pentru folosire în procesul de ambalare,
mecanisme de acționare electrice pentru mașiniunelte, mecanisme de acționare pentru mașini
unelte, motoare pentru compresoare, pompe,
pompe de aer, pompe de alimentare, pompe
de apă, pompe de distribuire, pompe de
gresare, pompe de înaltă presiune, pompe de
presiune, pompe de vid, pompe electrice, pompe
electrice submersibile, pompe hidraulice, pompe
pentru beton, pompe pentru fluide, pompe
pentru instalația de răcire a motoarelor, pompe
pentru instalații de încălzire, pompe pneumatice,
pompe reprezentând componente ale mașinilor
de spălat, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, roboți industriali folosiți în
fabricație, roboți industriali folosiți la manipularea
pieselor de prelucrat, roboți industriali utilizați
la montarea pieselor care urmează să fie
prelucrate, roboți pentru mașini-unelte, rotoare
pentru pompe centrifuge, supape aspiratoare
pentru compresoare de aer, supape aspiratoare
pentru compresoare de gaz, supape de control
(termostatice) pentru mașini, supape pentru
pompe, unelte pentru mașini-unelte, unelte
pneumatice (mașini), unelte rotative (mașini),
unelte utilizate cu mașini-unelte, valve de control
pentru pompe.
9. Adaptoare ca pentru aparatele de jocuri
video de larg consum, adaptoare de carduri
pentru calculator, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme și echipamente
de avertizare, ansambluri de plăci cu circuite
pentru telecomunicații, aparate de comandă cu
activare sonoră pentru instalațiile de iluminat,
aparate de comandă pentru iluminat, aparate de
control (acționate electric), aparate de control
contra incendiului, aparate de control pentru
administrarea rețelelor, aparate de control pentru
circulaţie (iluminat), aparate de control pentru
trafic (luminoase), aparate de controlare a
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temperaturii (întrerupătoare electrice), aparate
de detectare cu raze infraroșii, aparate de
monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare electronice, altele decât cele
pentru uz medical, aparate de telecomandă
pentru iluminat, aparate de testare pentru
echipamente electronice, aparate de verificare
pentru testarea echipamentelor electronice,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate pentru controlul energiei electrice,
aparate pentru controlul puterii electrice,
aparate pentru controlul rețelelor, aparate pentru
detectarea gazelor, aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru detectarea radiațiilor,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, aparate
pentru monitorizarea consumului de apă,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
pentru monitorizarea proceselor, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare cu
electricitate, aparate și instrumente de detectare,
aparate și instrumente pentru controlul
electricității, aplicații de calculator pentru
comanda parcării automate a mașinilor, aplicații
software descărcabile, aplicații software pentru
controlul iluminării, aviziere iluminate, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, balast
pentru dispozitive de iluminat, balast pentru
tuburi luminescente pentru iluminat, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
camere de monitorizare în rețea, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
camere video activate prin mișcare, carduri cu
circuite electronice, carduri de calculator pentru
rețele locale (LAN), carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri de memorie cu circuite
integrate utilizate pentru a cântă la instrumente
muzicale electronice, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, carduri inteligente
codificate, carduri inteligente fără conținut,
cartele codificate pentru accesarea software-ului
de calculator, cartușe pentru jocuri de calculator
(software), casete de jocuri pe calculator, casete
pentru jocuri video, cipuri electronice, cipuri
electronice cu circuite integrate de memorie,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite (electrice sau electronice),
circuite de control, circuite de control electrice,
circuite electronice, circuite electronice care
conţin date programate, circuite electronice
de control, circuite electronice de control

pentru instrumente muzicale electronice, circuite
electronice de memorie, circuite electronice
imprimate, circuite electronice logice, circuite
electronice pasive, circuite integrate electronice,
cititoare de carduri inteligente, comenzi audiosensibile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi de automatizare industrial,
comenzi de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, comenzi electrice, comenzi electrice
pentru acționarea automată a supapelor,
comenzi electronice pentru acționarea automată
a supapelor, comenzi programabile, comenzi
programabile pentru aparate și instrumente de
iluminat, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, comutatori pentru senzori
electronici de mișcare, conectoare pentru
circuite electronice, console de control pentru
aparate și instrumente de iluminat, contoare
inteligente, controlere de comunicații, controlere
electrice, controlere electronice, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
controlere logice programabile, controlere pentru
stații de bază (BSC) pentru telecomunicații,
controlere pentru terminale (electrice), cutii
electrice de control, detectori de mișcare, discuri
pentru jocuri video, dispozitive de control al
accesului, dispozitive de control industriale
care includ software, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de detectare, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
dispozitive de măsurare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive de monitorizare a temperaturii,
de uz industrial, dispozitive de verificare
(monitorizare sau control) de motoare
electrice, dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, dispozitive programabile de control,
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele
cu altele, echipament de comunicație punct-lapunct, echipament de prelucrare a semnalelor,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente
de afișaj cu plasma, echipamente de audio
portabile, echipamente de avertizare în caz
de urgență pentru autostrăzi, echipamente
de comunicare, echipamente de procesare a
datelor, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente de protecție și siguranță,
echipamente de radiodifuziune, echipamente de
telecomunicații, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de transmisie
și recepție fără fir, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
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echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru audioconferințe, echipamente pentru
colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
efecte muzicale electrice și electronice,
echipamente pentru stingerea automată a
incendiilor, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
echipamente și instrumente de salvare,
echipamente video, fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranță, grafică
digitală (software descărcabil), hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de
date la distanță, hardware de calculator pentru
controlul iluminatului, hardware de calculator
pentru diseminarea datelor de localizare,
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, hardware de
calculator pentru telecomunicații, hardware
de calculator pentru transmisia de date
de localizare, hardware pentru calculator,
imprimante pentru calculator, indicatoare
iluminate, instalații electrice pentru controlul de
la distanță al operațiilor industrial, instrumente
de monitorizare, instrumente electronice de
control, instrumente pentru controlul proceselor
(electrice), instrumente pentru detectarea
traficului, jocuri de calculator descărcabile, jocuri
pe computer (programe pentru -), limitatoare
de curent pentru corpuri electrice de iluminat,
lingouri sub formă de substraturi pregătite pentru
fabricarea de semiconductori, mecanisme de
acționare a supapelor (comenzi electrice),
memorii pentru echipamente de procesare de
date, module de conectare pentru comenzi
electrice, module de control (electrice sau
electronice), module de monitorizare a tensiunii,
pachete de software, panouri de cupru pentru
plăci cu circuite electrice, panouri publicitare
iluminate, plăci anexe pentru calculator, plăci
ceramice care conțin circuite imprimate, plăci
cu circuite flexibile, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci cu protecție la supratensiune,
plăci de circuite audio, plăci de circuite
electrice, plăci de circuite electronice, plăci
de circuite furnizate cu circuite integrate, plăci
de circuite pentru controlere, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, plăci de comutatoare,
plăci de extensie cu circuite imprimate, plăci
de memorie, plăci de rețea, plăci imprimate
de circuite, plăci indicatoare electronice, plăci
pentru circuitele integrate, plăci pentru unități

centrale de procesare, plăci semiconductoare,
plăci solare, plăci video cu circuite, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, programe
de calculator pentru elaborarea de interfețe
pentru utilizatori, programe de calculator pentru
gestiunea proiectelor, programe de calculator
pentru imprimare, programe de calculator
pentru jocuri preînregistrate, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și
pentru jocuri și/sau concursuri interactive,
programe de controlare a proceselor, programe
de jocuri video, programe de jocuri video
descărcabile, programe descărcabile pentru
jocuri pe calculator, programe informatice
pentru jocuri video și de calculator, programe
înregistrate pe circuite electronice pentru
aparate de divertisment cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri video
arcade, programe pentru jocuri pe calculator,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, programe pentru jocuri video
interactive, programe pentru prelucrarea datelor,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video, rapoarte electronice descărcabile,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), scannere pentru
plăci de imprimare, senzori de mișcare, senzori
de mișcare pentru becuri de siguranță, senzori
electronici de control pentru motoare, senzori
folosiți cu mașini-unelte, senzori, detectoare și
instrumente de monitorizare, sisteme de control
electronice, sisteme de inteligență artificială,
sisteme electronice de control al energiei,
software, software adaptabil, software CADCAM, software care permite furnizarea de
informații prin rețele de comunicare, software
de administrare de afaceri, software de
afișaj electronic, software de animație 3D,
software de aplicații de calculator destinat
utilizării la implementarea, internetului lucrurilor
(IoT), software de calculator, software de
calculator descărcabil pentru a fi utilizat ca
portmoneu electronic, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software de calculator descărcabil
pentru monitorizare la distanță și analiză,
software de calculator descărcabil pentru
proiectarea și modelarea de produse imprimabile
tridimensionale, software de calculator pentru
automatizarea fabricilor, software de calculator
pentru citirea la distanță a contoarelor, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
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pentru comanda de la distanță a aparatelor
de iluminat electric, software de calculator
pentru comanda de la distanță a mașinilor
și echipamentelor de birou, software de
calculator pentru controlul iluminatului, software
de calculator pentru crearea de baze de date
consultabile care cuprind informații și date,
software de calculator pentru crearea de siteuri web dinamice, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software
de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
de calculator pentru publicitate, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, software
de calculator pentru utilizare la proiectarea
circuitelor integrate, software de comerț
electronic și de plăți electronice, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
de conversie a limbajului natural în comenzi
executabile de mașini, software de dezvoltare
a unui site web, software de divertisment
interactive, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri pe calculator, software
de editare, software de inteligență artificială
pentru analiză, software de joc interactive,
software de monitorizare de rețele tip cloud,
software de rețea, software de simulare,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, software de telecomunicaţii, software
descărcabil pentru accesul și comanda la
distanță a unui calculator, software descărcabil
pentru jocuri, software educational, software
educațional de calculator pentru copii, software
electromecanic, software industrial, software
informatic de uz commercial, software informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea de siteuri web, software integrat, software interactive,
software interactiv pentru afaceri, software
multimedia, software pentru acces la internet,
software pentru aplicații web și servere, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
controlarea mediului, software pentru crearea
de materiale publicitare online pe site-uri web,
software pentru cursuri virtuale, software pentru
detectarea de riscuri, software pentru detectarea
incendiilor, software pentru dezvoltare de
aplicații, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru dezvoltare de produse, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
software pentru editare, software pentru
efectuarea de tranzacții online, software pentru
fabricare asistată de calculator (CAM), software

pentru flux de lucru, software pentru grafică
3D pe calculator, software pentru închirierea
de spațiu publicitar pe site-uri web, software
pentru ingineria produselor, software pentru
inginerie asistată de calculator (CAE), software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
electrică, software pentru inginerie mecanică,
software pentru intranet, software pentru jocuri,
software pentru jocuri de calculator utilizat jocuri
interactive online, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru jocuri
video de calculator, software pentru jocuri
video pe calculator, software pentru mijloace
de comunicare și pentru publicare, software
pentru monitorizarea mediului, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru predare, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de modele
tridimensionale, software pentru servere de
comunicații, software pentru simulare (formare),
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru sisteme de detectare a accesului
neautorizat (IDS), software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru tehnoredactare
computerizată, software pentru testare, software
pentru topografie, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, software științific, software
utilitar, software video interactive, sonde de
contact pentru plăci cu circuite imprimate,
stații de lucru (echipament de calculator),
subansambluri pentru calculator, tablouri de
control electrice, unități de monitorizare
(electrice), unități de monitorizare a tensiunii,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple.

11. Aparate de iluminat, aparate de iluminat

cu celule solare, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate de iluminat
electrice de interior, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
și instalații de iluminat, corpuri de iluminat cu
halogen, corpuri de iluminat cu LED, corpuri
de iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, difuzoare (iluminat),
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (OLED),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, elemente de iluminat, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), instalaţii pentru
iluminat stradal, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
instalații de iluminat de uz commercial, instalații
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de iluminat electrice, instalații de iluminat pentru
pomul de crăciun, instalații pentru iluminat
stradal, instalații pentru iluminatul pomilor de
Crăciun, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
pentru iluminat festiv, lumini de siguranță ce
încorporeaza un senzor activat de mișcare,
lumini led pentru iluminatul public, ornamente
pentru iluminat (accesorii), plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare de iluminat, reflectoare,
sisteme de iluminat de siguranță acționate prin
celule fotoelectrice, sisteme de iluminat de
urgență, structuri de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, tuburi de iluminat
fluorescente.
28. Aparate pentru jocuri, aparate pentru jocuri
de calculator, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, articole de joacă educative, console
portabile pentru jocuri electronice, console
portabile pentru jocuri video, controlere pentru
console de jocuri, cuburi de construcții care
pot fi îmbinate (jucării), decorații pentru pomul
de crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
echipamente de jocuri care funcționează cu
bancnote, elemente de construcții (jucării),
jocuri, jocuri cu fise, jocuri de constructive,
jocuri de interior cu jetoane, jocuri electronice,
jocuri electronice automate, jocuri electronice
cu caracter educational, jocuri electronice de
tip arcade, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri portabile și jucării cu funcții de
telecomunicații, jucării, jucării acționate mecanic,
jucării artizanale vândute sub formă de kit, jucării
cu telecomandă, jucării de acțiune electronice,
jucării de construcții din mai multe părți, jucării de
construit, jucării de exterior, jucării electronice,
jucării electronice didactice, jucării electronice
teleghidate, jucării inteligente, jucării mobile
suspendate, jucării modulare, jucării pentru copii
mici, jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
jucării sub formă de puzzle-uri, jucării-centru
de activități pentru copii, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri pentru jocuri
de construcții, machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini (jucării sau jocuri),
machete sub formă de jucării, ornamente pentru
pomul de Crăciun (cu excepția articolelor de
iluminat și a dulciurilor), puzzle-uri (jucării).
35. Abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicaţii, achiziții de contracte de

furnizare de energie, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, consultanță
privind prelucrarea datelor, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare și închiriere de spațiu
publicitar pe internet, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
închiriere de echipamente pentru puncte de
vânzare electronice (EPOS), închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar online, închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, marketing în cadrul publicării
de software, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
electronică a comenzilor, prestarea de servicii
de piață inteligentă, promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficiență energetică
în rândul specialiștilor din domeniul iluminatului,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicații, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de racier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii
de telecomunicații, administrarea vânzărilor,
administrație comercială, servicii de agenții de
import-export, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, promovarea vânzărilor pentru
terţi, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații online pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale , intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenţii de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
37. Servicii de curățare completă pentru
automobile, servicii de curățare și spălare a
autovehiculelor, furnizare de informații privind

repararea mașinilor și aparatelor de jocuri,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de echipamente pentru controlul
poluării apei, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și sisteme
pentru fabricarea de semiconductoare, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și sisteme pentru fabricarea de
circuite integrate, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de pompe, furnizare
de informații privind repararea și întreținerea
de aparate pentru iluminat electric, furnizare
de instalații de spălătorii auto cu autoservire,
furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate,
închiriere de compresoare de aer, închiriere
de echipamente de construcții, închiriere
de echipamente de șantier, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente folosite la construcția
de clădiri, închiriere de echipamente pentru
reparații, închiriere de echipamente pentru
spălătorii, închiriere de mașini și echipamente
de curățenie și de spălat și de uscat, închiriere
de mașini, unelte și aparate destinate utilizării în
construcția de clădiri, închirieri de compresoare
de aer, închirieri de compresoare de gaz
sau de aer, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
instalare de echipament de monitorizare a
încălzirii electrice, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii industrial, instalare
de echipamente audiovizuale, instalare de
echipamente de birou, instalare de echipamente
de comunicații, instalare de echipamente
de radiotelefonie, instalare de echipamente
de securitate și de siguranță, instalare de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
instalare de echipamente pentru controlul
accesului fizic, instalare de instalații de
iluminat, instalare de sisteme de calculator care
conțin circuite electronice cu semiconductoare,
instalare de sisteme de iluminat, instalare
de sisteme electrice de iluminat și de
sisteme de alimentare electrică, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare
și pentru tehnologia informației, instalarea de
echipamente de telecomunicații fără fir și de
rețele locale fără fir, instalarea, întreținerea
și repararea utilajelor și a echipamentului de
birou, întreținere de echipamente de birou,
întreținere de echipamente de comunicații,
întreținere de echipamente de prelucrare de
date, întreținere și reparare de dispozitive de
securitate pentru echipamente sub presiune,
întreținere și reparare de echipamente sub
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presiune, întreținerea de automate, întreținerea
și repararea sistemelor de detectare a
incendiilor, recondiționarea de pompe de vid
și de piese ale acestora, reparare de aparate
de iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente de magazine, reparare
de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, reparare de mașini de
construcție și de echipamente de constructive,
reparare sau întreținere de echipamente
de constructive, reparare și întreținere de
compresoare, reparare și întreținere de jucării,
reparare și întreținere de pompe de vid,
repararea pompelor, reparații de mașini și
aparate de jocuri, reparații sau întreținere de
aparate de iluminat electrice, reparații sau
întreținere de aparate și echipamente de birou,
reparații sau întreținere de aparate și sisteme
de fabricare a circuitelor integrate, reparații sau
întreținere de distribuitoare automate, reparații
sau întreținere de echipamente și mașini de
tocat deșeuri, reparații sau întreținere de mașini
și aparate de distribuție sau control al energiei
electrice, reparații sau întreținere de mașini
și sisteme pentru fabricarea semiconductorilor,
reparații sau întreținere de pompe, reparații și
întreținere de pompe, reparații și întreținere de
pompe de alimentare sau de suprapresiune,
servicii consultative privind instalarea de
aparate de iluminat, servicii consultative privind
instalarea de echipamente audiovizuale, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, servicii consultative
privind întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, servicii de asistență pentru
instalarea pompelor, servicii de diagnostic de
întreținere pentru imprimantele de calculator,
servicii de întreținere a mașinilor-unelte, servicii
de întreținere pentru hardware de calculator,
servicii de reparații de jucării, servicii de reparații
pentru echipamente comerciale electronice,
servicii de spălare de autovehicule, spălătorii cu
autoservire.

38. Furnizare

de legături de comunicații
electronice, furnizare de servicii de acces
la internet, furnizarea accesului la internet,
furnizarea accesului la internet pentru terți,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, furnizarea și închirierea
de instalații și echipamente de telecomunicații,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de
dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, închirieri de aparate
și echipamente de comunicații, închirieri de
echipamente de comunicații, servicii consultative
și de consultanță privind comunicațiile fără
fir și echipamentele pentru comunicațiile fără
fir, servicii de acces al telecomunicațiilor,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, servicii de consultanță
în telecomunicații, servicii de furnizare de
internet, servicii de informare, consultanță
și consiliere privind telecomunicațiile, servicii
de informații online privind telecomunicațiile,
servicii de portaluri de telecomunicații, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de telecomunicații
de rețele digitale, servicii de telecomunicații în
rețele de fibră optică, fără fir și prin cablu,
servicii de telecomunicații interactive, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații pentru asigurarea
accesului la baze de date computerizate, servicii
de telecomunicații pentru distribuirea de date,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, servicii de telecomunicații
prin fibră optică, servicii de telecomunicații prin
satelit, servicii de telecomunicații, respectiv,
servicii isdn (rețea cu servicii digitale integrate),
servicii de telecomunicații, și anume, furnizare
de servicii de rețea de fibră optică servicii
de transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, servicii de transmitere
electronică a comenzilor, servicii telefonice și
de telecomunicații, transmitere electronică a
comenzilor, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații.
42. Servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
cercetare privind echipamentele industrial,
cercetare referitoare la programele pentru
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calculator, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare de software informatice,
cercetare și dezvoltare științifică, cercetare
științifică, cercetare științifică realizată cu ajutorul
bazelor de date, cercetare științifică și industrial,
cercetare științifică și industrială, în special în
domeniul electricității, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de software de
calculator, consultanță tehnică în legătură
cu utilizarea de materiale pentru pregătirea
circuitelor electronice, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului
de calculator, consultanță tehnică pentru
proiectarea de mașini pentru fabricarea de
circuite electronice, servicii de copiere de
software de calculator, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare
de software, creare și dezvoltare de software
pentru jocuri video, design de jucării, detectare
a defecțiunilor tehnice sub formă de diagnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, dezvoltare de componente hardware
de calculator pentru industriile prelucrătoare,
dezvoltare de echipamente periferice pentru
calculatoare, dezvoltare de hardware de
calculator pentru jocuri pe calculator, dezvoltare
de programe pentru jocuri de calculator,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
de calculator pentru terți, dezvoltare de software
pentru jocuri video, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
și elaborare de programe de calculator
pentru procesarea datelor, dezvoltarea de
hardware pentru jocuri video, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul telecomunicațiilor,
elaborare de programe pentru calculator și
întreținere de programe informatice, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare de
software, elaborare de software, furnizare de
echipamente hardware în time-sharing (timpi
partajați), furnizare de echipamente informatice
în time-sharing (timpi partajați), furnizare de
programe și sisteme de calculator pentru crearea
de copii de siguranță, găzduire și închiriere
de spațiu de memorie pentru site-uri web,
gestiunea tehnică a aparatelor electrocasnice
și a echipamentelor informatice, închiriere
de echipamente de proiectare, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, închiriere

de software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, închiriere de spațiu
de memorie pe server, închirierea de software
informatic, de echipament pentru prelucrarea
datelor și de dispozitive periferice pentru
computer, închirierea hardware-ului și facilităților
pentru calculator, închirieri de echipament
și de calculatoare de prelucrare a datelor,
închirieri de echipament științific, închirieri de
echipamente pentru calculatoare, inginerie de
software, inginerie de software informatice,
instalare și întreținere de software pentru acces
la internet, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, instalarea de software,
întreținere de software, întreținere de software
pentru accesul la internet, întreținere de software
utilizat în domeniul comerțului electronic,
întreținere, reparații și actualizare de software,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea sistemelor de
rețea, monitorizarea stării utilajelor, planificare
tehnică și managementul proiectelor tehnice
pentru dezvoltarea de echipamente de iluminat,
platforme pentru jocuri sub formă de software
ca serviciu (saas), programare de echipamente
de prelucrare a datelor, programare de
echipamente multimedia, programare de
software educative, programare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru jocuri video,
programare de software pentru telecomunicații,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, proiectare asistată de calculator pentru
grafică video, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare
de aparate și echipamente de diagnostic,
proiectare de aparate și echipamente pentru
telecomunicații, proiectare de echipamente
de birotică, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, proiectare de
echipamente pentru transportul deșeurilor,
proiectare de hardware de calculator pentru
industriile producătoare, proiectare de hardware
și software pentru calculator, proiectare de
jocuri, proiectare de jucării, proiectare de plăci
cu circuite electrice, proiectare de sisteme de
iluminat, proiectare de sisteme de iluminat,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
proiectare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare de software
pentru driver, proiectare de software pentru
jocuri pe calculator, proiectare de software
pentru jocuri video, proiectare de software
pentru procesarea semnalului digital, proiectare
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de utilaje specializate folosite la fabricarea
echipamentelor de iluminat, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru hardware
de calculator, proiectare și dezvoltare de
sisteme de stocare de date, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator, proiectare și planificare tehnică de
echipament pentru telecomunicații, proiectare,
dezvoltare și implementare de software,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, servicii de asistență și
întreținere pentru software de calculator,
servicii de asistență tehnică (consultanță) în
domeniul telecomunicațiilor servicii de cercetare
științifică, servicii de cercetare științifică
asistată de calculator, servicii de consiliere
și informare privind proiectarea și dezvoltarea
de echipamente periferice pentru calculatoare,
servicii de consultanță de specialitate în
materie de echipamente informatice, servicii de
consultanță în materie de cercetare științifică,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, servicii
de consultanță în materie de software de
calculator folosit pentru imprimare, servicii
de consultanță pentru software, servicii de
design grafic pentru calculator, servicii de
dezvoltare de jocuri video, servicii de închiriere a
echipamentelor și a calculatoarelor de prelucrare
de date, servicii de inginerie referitoare
la proiectarea de mașini-unelte, servicii de
instalare și întreținere de software, servicii de
monitorizare a mediului, servicii de monitorizare
a sistemelor de securitate informatică, servicii
de monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de programare de software de calculator,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcții, servicii de
proiectare și planificare de echipamente pentru
telecomunicații, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de baze de date, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini și alte date electronice, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de date
electronice, servicii de stocare în cloud pentru
date electronice, servicii de time-sharing (timpi
partajați) pentru echipamente de prelucrare de
date, servicii pentru actualizarea programelor
de calculator, servicii pentru proiectare de
software de calculator, servicii tehnice pentru
descărcarea de jocuri video, crearea de sisteme

aeropurtate de detectare de la distanță pentru
explorările științifice, stocare de date, stocare
de date online, stocarea electronică a datelor,
studii tehnologice referitoare la mașini-unelte,
testare de echipamente informatice, testarea
materialelor pentru detectarea defecțiunilor.
───────

(210)
(151)
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(740)

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

04/02/2021
VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIITOR PLUS
(531)

Clasificare Viena:
24.17.08; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de evaluare financiară, asigurări, servicii
caritabile, și anume servicii financiare, servicii
de strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, gestiunea fondurilor financiare,
administrarea fondurilor financiare, investirea
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fondurilor financiare, organizare de colecte în
scopuri caritabile, servicii filantropice privind
donațiile financiare, servicii de fonduri de
binefacere, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, extracție
de resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, colectarea de deșeuri
(curățarea gunoaielor), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, ridicarea
deșeurilor (curățare), reparații sau întreținere de
echipamente și mașini de tocat deșeuri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate pentru compactarea
deșeurilor, servicii de binefacere în materie de
construcții, servicii de consiliere cu privire la
repararea sistemelor de controlare a mediului,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
sistemelor pentru controlarea mediului.
40. Servicii de reciclare a hârtiei, servicii de
reciclare, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor, servicii de transformare (reciclarea
deșeurilor), servicii de tratarea și reciclarea
ambalajelor, servicii de reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, servicii de eliminare a deșeurilor
(tratarea deșeurilor), servicii de distrugere a
deșeurilor, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor radioactive, servicii de tratare a
deșeurilor prin electroliză, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, recuperarea
materialelor din deșeuri, servicii de gestionare
a deșeurilor (reciclare), servicii de sortare a
deșeurilor și a materialelor reciclabile, furnizare
de informații despre reciclarea deșeurilor,
furnizare de informații despre închirierea de
mașini și aparate pentru compactarea deșeurilor,
gestionarea deșeurilor periculoase, servicii de
purificare a apei în mediul său natural, tratarea
deșeurilor în domeniul controlului poluării
mediului.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât textele publicitare, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, altele decât textele
publicitare, publicare de publicații periodice,

publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații on-line,
altele decât textele publicitare, formare în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,
instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme de
mediu, cursuri de dezvoltare personală.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire
a animalelor, consultanță agricolă, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, curățarea
arborilor, plantare de copaci, plantarea
unei grădini cu copaci, plantarea copacilor
pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii de
reîmpădurire, servicii de pepinierist, servicii
de informare în sectorul agricol, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
însămânțare, închiriere de aranjamente florale,
închiriere de ustensile de grădină.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile).
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00879

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

05/02/2021
VILAR ANGEL, STR. DRĂGOENI
NR. 187, JUDEȚUL GORJ, LOC.
DRAGOENI, MUN. TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(540)

VISUL UNEI MAME
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
lumânări, lumânări parfumate, lumânări pentru
masă, lumânări în formă de fructe, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări plutitoare,
lumânări pentru biserici, lumânări tip pastilă.
16. Cutii din hârtie, cutii din carton, cutii
pentru cadouri, cutii pliabile din hârtie, cutii
confecționate din hârtie, cutii din carton ondulat,
cutii pliabile din carton, cutii confecționate din
carton.
25. Trusouri (articole de îmbrăcăminte),
costume de bebeluși, bluzițe pentru bebeluși,
pantofi pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, sandale pentru
bebeluși, ghete pentru bebeluși, ghetuțe pentru
bebeluși, chiloței pentru bebeluși, botoșei
tricotați pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru
bebeluși, articole de îmbrăcăminte de exterior
pentru bebeluși.
26. Broderii din argint, broderii în aur,
festoane (broderii), broderie, broderie pentru
îmbrăcăminte, broderie de aur pentru confecții,
broderie de argint pentru confecții, seturi de
broderie cu punct de cruciuliță, dantele brodate,
embleme brodate, nemetalice, insigne brodate
(ornamentale).
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
lumânări, lumânări parfumate, lumânări pentru
masă, lumânări în formă de fructe, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări plutitoare,
lumânări pentru biserici, lumânări tip pastilă, cutii
din hârtie, cutii din carton, cutii pentru cadouri,

cutii pliabile din hârtie, cutii confecționate din
hârtie, cutii din carton ondulat, cutii pliabile din
carton, cutii confecționate din carton, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), costume de bebeluși,
bluzițe pentru bebeluși, pantofi pentru bebeluși,
încălțăminte pentru bebeluși, combinezoane
pentru bebeluși, pantalonași pentru bebeluși,
sandale pentru bebeluși, ghete pentru bebeluși,
ghetuțe pentru bebeluși, chiloței pentru bebeluși,
botoșei tricotați pentru bebeluși, lenjerie de
corp pentru bebeluși, articole de îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, broderii din argint,
broderii în aur, festoane (broderii), broderie,
broderie pentru îmbrăcăminte, broderie de aur
pentru confecții, broderie de argint pentru
confecții, seturi de broderie cu punct de
cruciuliță, dantele brodate, embleme brodate,
insigne brodate, prosoape, prosoape cu glugă,
prosoape pentru copii, pături pentru pătuțuri,
pături tip pled, pături pentru bebeluși, pături de
înfășat, pături pentru nou-născuți
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00880

04/02/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060787, ROMANIA

beautyname
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetic, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetic, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetic,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetic,
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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
nemedicinale, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, creme, loțiuni, geluri
și pudre pentru față, corp și mâini, geluri
și uleiuri de bronzare și preparate după
soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru albirea dintilor,
preparate depilatoare, şampoane nemedicinale,
uleiuri esenţiale, esenţe eterice, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
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, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri

esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de afaceri
comerciale, managementul relatiei cu clientii,
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de
anunturi publicitare pentru pentru terti, analiza
reactiei la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare si comerciale
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,

606

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00882

(740)

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

(540)

04/02/2021
OPTINIFY SRL, NR. 163, JUDEȚUL
VASLUI, GARCENI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

clingo
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru exerciții fizice, nu de uz medical,
aparate pentru antrenament sportiv, articole
de gimnastică, bănci de exerciții, benzi pentru
exerciții, mânere pentru flotări, mânere rotative
pentru flotări, platforme pentru exerciții, taburete
pentru antrenament în gimnastică, suporturi
pentru flotări, bănci pentru abdomene, aparate
de interior pentru fitness, saltele pentru yoga,
pilates și exercitii fizice.
35. Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de intermediere
comercială, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata in
legătura cu articole si echipament de sport.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00883

04/02/2021
ROXANA TOMA, STR. VIRTUTII
NR. 148, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
060787, ROMANIA

BEAUTYNAME BY eMAG
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetic, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetic, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, plasturi cu gel pentru
ochi utilizati in scopuri cosmetic, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetic, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, truse cosmetic, creioane cosmetic,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, preparate cosmetice,
cosmetice pentru copii, creme, loțiuni, geluri
și pudre pentru față, corp și mâini, geluri
și uleiuri de bronzare și preparate după
soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru albirea dinților,
preparate depilatoare, șampoane nemedicinale,
uleiuri esentiale, esente eterice, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetic, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanțator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice, nu pentru scopuri
medicale.
35. Vânzare cu amănuntul de produse pentru
toaletă, preparate pentru curățarea și îngrijirea
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corpului, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate cosmetic, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetic, ambră (parfum), aromatice (uleiuri
esenţiale), balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, măşti de înfrumuseţare, preparate de
albire (decoloranţi) pentru scopuri cosmetice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetic,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetic,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetic,
creioane cosmetic, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de
dinţi, produse pentru albirea dintilor, preparate
depilatoare, sampoane, uleiuri esentiale, esente
eterice, vopsea de corp pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru îndreptarea părului, henna,
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice, sampoane, comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, organizare de
expoziţii în scop comercial, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale și/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de afaceri
comerciale, managementul relatiei cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,

servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de
anunturi publicitare pentru pentru tertț, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piața,
asistența în domeniul comercializarii produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distributia și comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor și anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanță în nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00884

04/02/2021
MERCURY360
COMMUNICATIONS SRL, STRADA
GARA HERASTRAU NR.2, BIROU
E6.02, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STRADA EFORIEI NR. 8, ET. 7,
APART. 46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00885

04/02/2021
CASA STIL INTERNATIONAL
SRL, STRADA CORALILOR NR.
105A, ET.1, AP.7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alawayil

premiomat
(531)

Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.08; 14.03.20; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru dispozitive electronice
digitale
portabile,
software
și
aplicații
pentru dispozitive mobile, middleware pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
software descărcabil, aplicații software, software
integrat, platforme de software colaborative
(software), software multimedia, software mobil,
echipamente electronice pentru prelucrarea
informațiilor.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

M 2021 00886

04/02/2021
CASA STIL INTERNATIONAL,
STRADA CORALILOR NR.
105A, ET 1, AP 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

SOCIETATEA.RO
stirile de langa tine
(531)

Clasificare Viena:
27.05.09; 02.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

(540)

M 2021 00888

04/02/2021
CASA STIL INTERNATIONAL
SRL, STRADA CORALILOR NR.
105A, ET 1, AP 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00887

04/02/2021
CASA STIL INTERNATIONAL
SRL, STRADA CORALILOR NR
105A, ET 1, AP 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GRILLMANIA PREMIUM
QUALITY SINCE 2008
(531)

Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.11; 27.05.17; 01.01.05;
01.15.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
───────

ONE FOOD SOLUTIONS
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00889

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

05/02/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

M 2021 00891

05/02/2021
MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE,
STRADA CONSTANTIN STERE
NR. 2, BL. M8, ET. 1, AP. 6,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

ARIEL EXTRA CLEAN POWER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, aditivi pentru spălarea
rufelor, preparate pentru spălarea rufelor,
detergenți pentru spălarea rufelor, produse
lichide pentru spălarea rufelor, preparate pentru
înmuirea rufelor, substanțe pentru spălarea
rufelor, agenți de clătire pentru rufe, uleiuri
esențiale folosite ca parfum la spălarea rufelor,
preparate pentru parfumare folosite la spălarea
rufelor, săpunuri și geluri, nemedicinale.
───────

ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
(531)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00890

(740)

ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.09; 02.07.23
(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
afacerilor,
35. Publicitate,
managementul
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale.

05/02/2021
TYSON FOODS, INC., 2200
W. DON TYSON PARKWAY,
ARKANSAS, SPRINGDALE, 72762,
ARKANSAS, STATELE UNITE ALE
AMERICII

───────

(540)

Raised & Rooted
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Substituenți de carne, substituenți de carne
vegani și vegetarieni, substituenți de carne pe
bază de plante.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00892

(740)

ROMINVENT S. A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
BUCURESTI/SECTOR 1, 011882,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

05/02/2021
AIDELLS SAUSAGE COMPANY,
INC, 1625 ALVARADO STREET,
CALIFORNIA, SAN LEANDRO,
94577, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740)

(540)

AIDELLS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne procesată și anume, cârnați și carne
afumată.

M 2021 00893

05/02/2021
CT MAMAIA SMART CONSULT
SRL,
B-DUL MAMAIA NR. 503-505,
STAȚIUNEA MAMAIA, ET. 2,
AP. 14, JUDEȚUL CONSTANȚA,
MUNICIPIUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STRADA PORII NR.152, SC.3. AP.96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

───────

toplist.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.13; 24.17.02
(591) Culori revendicate: roz (HEX #fb236a),
bleumarin (HEX #1d293e), alb (HEX
#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Reviste electronice descărcabile, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă în
domeniul turismului, aplicatii mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru rezervarea taxiurilor,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de evaluare prin compararea
prețurilor la cazare.
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39. Servicii de turism, servicii de ghizi de

turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare a biletelor de avion, rezervare de
bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete de călătorie, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, servicii de
îmbarcare prioritară, de check-in, de rezervare
de locuri și de rezervări pentru pasagerii fideli
ai companiilor aeriene, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, servicii
de ghid turistic, servicii ale ghidelor turistice
personale, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, organizare de plimbări turistice cu ghid
pentru terți, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, servicii de rezervare
pentru transport cu barca, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, furnizare de
servicii de rezervare de taxiuri prin aplicații
mobile.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, servicii de rezervare a locurilor de
cazare (time-share), prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
organizare de cazare pentru turiști, servicii ale
agențiilor de cazare, rezervare de cazare la
hotel, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),

servicii de camping pentru turiști (cazare),
închirieri de spații de cazare temporară, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, 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 la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii oferite de tabere de
vacanță (cazare), rezervare de locuri de cazare
pentru călători, 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, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, furnizare de informații pe internet
despre cazare, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, rezervare de spații de cazare în
cadrul campingurilor, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, servicii furnizate de o agenție pentru
rezervarea de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, 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, servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00894

(210)
(151)
(732)

M 2021 00896

(740)

ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(740)

ROMINVENT S.A., STRADA ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ , SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

05/02/2021
SARA LEE FOODS, LLC, 400
SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

05/02/2021
SARA LEE FOODS, LLC, 400
SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

STATE FAIR

HILLSHIRE FARM

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Crenvurști prăjiți în aluat pe bat (corn dogs).

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sandvișuri.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00895

(210)
(151)
(732)

M 2021 00899

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

05/02/2021
SARA LEE FOODS, LLC, 400
SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

05/02/2021
SARA LEE FOODS, LLC, 400
SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

HILLSHIRE FARM
(511)

JIMMY DEAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne procesată și anume, suncă, cârnați,
carne de porc, carne de vită și carne de pasăre.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne proaspătă sau gătită, și anume carne
de porc și de pasăre, alimente preparate pe bază
de cârnați, bacon (slănină), șuncă și legume,
mâncăruri preambalate constând în principal din
combinații de cârnați, bacon (slănină), șuncă,
ou, cartofi, brânză sau sos, aperitive/antreuri
congelate pentru micul dejun din ou, carne și
cartofi, aperitive/antreuri congelate constând din
carne, ouă, legume și brânză, carne procesată,
și anume, carne de porc și carne de pasăre,
mâncăruri preambalate constând în principal din
cârnați înveliți în clătite, cârnați.
30. Mâncăruri preambalate constând în principal
din sandvișuri cu cârnați, clătite, mâncăruri
preambalate constând în principal din combinații
de pâine prăjită (french toast), vafe, produse de
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patiserie dulci și produse de patiserie cu carne,
sosuri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00900

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

05/02/2021
SARA LEE FOODS, LLC, 400
SOUTH JEFFERSON ST, ILLINOIS,
CHICAGO, 60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00901

05/02/2021
DANIC ALEX 2002 SRL,
STR. INTERIOARA 1, NR. 5A,
JUD.CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ASE MALL

JIMMY DEAN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Aperitive/antreuri congelate pentru micul
dejun constând din ou, carne și cartofi, Aperitive/
antreuri congelate constând din ou, carne și
brânză, cârnați pe un băț, cârnați înveliți în
clătite.
30. Sandvișuri congelate pentru micul dejun,
burritos (sandvişuri) pentru micul dejun,
mâncăruri ambalate constând din biscuiți, clătite
și pâine prăjită (french toast), clătite, pâine prăjită
(french toast), sandvișuri cu carne, sandvișuri
pentru micul dejun.

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.13.25
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00902

(210)
(151)
(732)

05/02/2021
ATUMCOM SRL, STR.
FERDINAND NR. 34, BL. CPL,
SC.A, AT. 2, AP. 35, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

M 2021 00903

05/02/2021
DRAGOS PATRASCU, STR.
HRISOVULUI NR. 32, BL. 9, SC. 1,
AP. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Summer COOL
climatizare pentru exterior
ATUM
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.11.13;
26.11.25; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de deratizare, dezinfecţie şi
dezinsecţie, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
───────

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.01; 01.15.11
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00904

05/02/2021
TDR WEBTECH SRL, STR. 12
OCTOMBRIE NR. 9, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

ROFFON
(531)
(511)

616

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Roboți telefonici, programe de calculator

înregistrate, programe de operare pe calculator
înregistrate, componente software pentru
calculator înregistrate, programe de calculator
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator stocate, aplicații software pentru
calculator descărcabile, platforme software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, holograme, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de
la distanță, terminale interactive cu ecran
tactil, interfețe pentru calculatoare, manșe
de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, roboți
de laborator, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, contoare de parcare, celule fotovoltaice,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, roboți pentru teleprezență, computer
game software descărcabil, dispozitive de
securitate de tip token (dispozitive de criptare),
roboți de securitate pentru supraveghere,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, roboți de învățare, unități flash usb, fire
electrice, suporturi de odihnă pentru încheieturile
mâinilor pentru utilizare la calculator.
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații
prin terminalele de calculator, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de informații in domeniul telecomunicațiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor de
trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații

radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicații, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de
computer, servicii de teleconferință, servicii de
telefonie, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicităţilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferință, servicii de
poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o rețea computerizată.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic. crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informațiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activității cărților de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologia
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pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PAAS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea de
produse noi pentru terți, furnizarea de motoare
c căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SAAS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
deblocarea telefoanelor mobile, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea siteurilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00906

(740)

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

05/02/2021
MAXIMIZE ECOMMERCE, STR.
TRIAJULUI, NR. 21, JUDETUL
CLUJ, SAT. BACIU, COMUNA
BACIU, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAXIMIZE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.15.01
(591) Culori revendicate: mov (Pantone
265C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare

prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre
în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de
materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri si servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul
marketingului,
consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
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promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analize publicitare, anunțuri clasificate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,

furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare
de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
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promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de servicii de asigurare, in numele
unor terti, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip payper-click (ppc), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte

de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru siteurile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de spoturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
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panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de

marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, testare de marcă (publicitate),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, actualizare și administrare de
informații în registre, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
colectare de date, colectare de date statistice în
scopuri comerciale sau pentru afaceri, colectare
de informații comerciale, colectarea de informații
pentru afaceri, compilare computerizată a
datelor din gestiunea stocurilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
de baze de date computerizate, compilare de
date matematice, compilare de date pentru
terți, compilare de date în baze de date
electronice, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, compilare de
date statistice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații în registre computerizate,
compilare de liste de adrese, compilare de
registre comerciale, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, compilare și introducere de informații
în baze de date informatizate, compilare și
sistematizare a comunicațiilor și datelor scrise,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informații privind
dinamica pieței, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
consultanță privind prelucrarea datelor, controlul
stocurilor cu ajutorul bazelor de date, culegere
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și sistematizare de informații în baze de
date informatice, elaborare de date statistice
comerciale, elaborare de informații statistice
în domeniul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, introducere de
date și prelucrare de date, prelucrare automată
de date, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, prelucrare de date pentru
colectarea de date în scopuri comerciale,
prelucrare electronică a datelor, servicii de
compilare de date statistice, servicii de
consultanță privind prelucrarea de date, servicii
de consultanță privind prelucrarea electronică
a datelor, servicii de gestionare a datelor,
servicii de informare privind prelucrarea de
date, servicii de introducere de date, servicii
de introducere de date informatice, servicii
de procesare a datelor on-line, servicii de
recuperare de date, servicii online de prelucrare
de date, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, verificare de date computerizate,
verificarea prelucrării datelor, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de demonstrații în scopuri publicitar

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00909

(740)

ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/02/2021
BIO-SANTE S.R.L.,
B-DUL DIMITRIECANTEMIR
NR. 5, BLOC 6, SCARA A, ETAJ 7,
AP. 30, SECTOR4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00907

05/02/2021
SC MARABOU FABRICII SRL,
STR. CIOCARLIEI NR. 42, BL.
M6, AP. 12, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400619, CLUJ,
ROMANIA

Devirusan Aplica si protejeaza
(531)

MARABOU COFFEE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 01.05.01; 01.13.15
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
323C, 7722C), gri (Pantone 432C),
albastru (Pantone 7693C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru împrospătarea respirației,
pentru igiena personală, substanțe de curățat
pentru igiena personală, nemedicinale, uleiuri
esențiale.
5. Dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene, dezinfectanți de uz
medical, mentol.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
magazine, prin cataloage cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, în legatură
cu preparate pentru împrospătarea respirației,
pentru igiena personală, substanțe de curățat
pentru igiena personală, nemedicinale, uleiuri
esențiale, dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene, dezinfectanți de uz
medical, mentol.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00910

(740)

SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD. DACIA
NR. 30, ETAJ 4, CAMERA ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

05/02/2021
SC VEGRA INFO SRL, STR.
LT. ŞTEFAN MARINESCU,
NR.9, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARRIA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#F23054), mov (HEX #260115,
#40012F, #9D5DA6, #6F2A8C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Sisteme informatice, servere informatice,
programe informatice utilitate pentru gestionarea
fişierelor, software de calculator, portaluri pentru
internetul lucrurilor (IoT), software de aplicaţii
de calculator destinat utilizării la implementarea
intemetului lucrurilor (IoT), platforme de software
de calculator, platforme de software colaborative

(software), platforme software de management
colaborativ, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software),
software de monitorizare de reţele tip cloud,
software de calculator pentru monitorizarea
de la distanţă a contoarelor, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, sisteme
de monitorizare a alarmelor, software de
calculator pentru controlul şi gestionarea
accesului la aplicaţiile serverului, software
pentru gestionarea macrodatelor, programe de
calculator pentru gestionarea reţelelor, aplicaţii
mobile descărcabile pentru gestionarea de
date, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informaţiilor,
software de aplicaţii pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software pentru sisteme
informatice de management (mis), programe
informatice pentru conectarea la distanţă la
calculatoare sau la reţele de calculatoare.
16. Materiale didactice şi de instruire (tipărite),
manuale pentru utilizare softwaref manuale
pentru software de calculator (tipărite), cataloage
referitoare la software de calculator (tipărite),
manuale de instrucţiuni referitoare la software de
calculator (tipărite).
35. Prelucrare de date informatice, gestionare
de fişiere informatice, compilarea informaţiilor
în baze de date informatice, culegere şi
sistematizare de informaţii în baze de date
informatice, actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice, compilare de baze
de date computerizate, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, administrare
şi compilare de baze de date computerizate,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicaţii.
38. Redarea datelor în timp real (transmisii),
servicii de transmisie a datelor computerizate,
transmisie electronică de programe de calculator
prin internet, furnizarea accesului la baze
de date, asigurarea accesului la baze de
date pe internet, închirierea timpilor de acces
la baze de date computerizate, servicii de
comunicaţii pentru accesarea unei baze de date,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
baze de date, schimb electronic de date stocate
în baze de date accesibile prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii, furnizarea accesului
la baze de date în reţele de comunicaţii,
furnizarea accesului la baze de date în reţele
de calculatoare, furnizarea accesului la baze
de date şi la internet prin telecomunicaţii,
transmisie de informaţii din baze de date prin
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intermediul reţelelor de telecomunicaţii, furnizare
de conexiuni de telecomunicaţii la internet sau
la baze de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, 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,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi la internet,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de
date la distanţă, inclusiv prin internet, comunicaţii
informatice pentru transmiterea informaţiilor,
servicii de transmisie de date între sisteme
informatice interconectate, furnizarea accesului
utilizatorilor la programe informatice din reţele
de date, furnizare de acces prin telecomunicaţii
la centre de servere, închirierea de timp de
acces la un server de baze de date, furnizare
de servere oniine pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.
41. Educaţie, instruire, educaţie în domeniul
informaticii, organizarea şi conducerea de
simpozioane, instruire în operarea sistemelor
software, instruire în proiectarea de sisteme
software, cursuri de instruire în software de
calculator, servicii de pregătire în domeniul
dezvoltării de software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator,
pregătire referitoare la procesarea datelor,
pregătire în domeniul tehnicilor de prelucrare a
datelor (instruire), instruire cu privire la utilizarea
programelor de prelucrare a datelor, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, publicare
de materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, altele decât
cele publicitare, servicii educative în materie de
aplicaţii ale sistemelor informatice.
42. Dezvoltare
software,
programare
şi
implementare, servicii de personalizare de
software, software ca serviciu (saas), servicii de
consultanţă pentru software, cloud computing,
programare de software de operare pentru
accesarea şi folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare şi dezvoltare de software
de operare pentru accesarea şi folosirea
serviciilor de cloud computing, închiriere
de software de operare pentru accesarea
şi folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare oniine nedescărcabil pentru accesarea
şi folosirea serviciilor de cloud computing,
servicii ale unui furnizor de găzduire cloud,
furnizare de sisteme informatice virtuale prin
tehnica cloud, servicii de stocare în cloud
pentru fişiere electronice, servicii de stocare în

cloud pentru date electronice, consultanţă în
domeniul reţelelor şi aplicaţiilor pentru cloud
computing, servicii de protecţie a datelor
bazate pe tehnologia de tip cloud, stocarea
electronică a datelor, proiectare şi dezvoltare
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor, monitorizarea sistemelor de reţea,
supraveghere de sisteme informatice în scopuri
de securitate, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, închiriere de programe
pentru procesarea datelor, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), proiectare şi dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afişarea şi stocarea de date, programare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
creare de platforme informatice pentru terţi,
programare de software pentru platforme de
internet, găzduire de platforme de comunicaţii pe
internet, servicii de platforme închise pe internet
de tip walled garden, platforme pentru inteligenţă
artificială sub formă de software ca serviciu
(saas), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (saas), dezvoltare
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de software pentru terţi, întreţinere şi
reparare de software, actualizarea software-ului,
proiectare de sisteme software grafice, copiere
de software de calculator, testare de software de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
oniine, servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software, software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învăţare automată, software ca serviciu (saas)
care oferă software pentru învăţare profundă,
cercetare şi dezvoltare de software informatic,
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor, studii de proiecte privind softwareul, închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, programare de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, servicii
tehnice de descărcare de software, proiectare
de software pentru procesarea semnalului
digital, întreţinere de software de prelucrare
a datelor, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terţi, închiriere de software
pentru baze de date electronice, programare
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor, închiriere de software pentru importarea
şi gestionarea datelor, proiectare şi dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
consultanţă în domeniul software-ului ca serviciu
(saas), concepere şi dezvoltare de software
cu autentificare unică, leasing de software cu
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autentificare unică pentru aplicaţii, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conţinutul multimedia, servicii
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învăţare automată, învăţare aprofundată
şi reţele neurale profunde, dezvoltare de
programe software pentru operaţiuni securizate
în reţea, proiectare, întreţinere, închiriere
şi actualizare de software de calculator,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, instalare şi întreţinere de software
pentru baze de date, programare de software
pentru platforme de informaţii pe internet,
instalare de software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), creare şi dezvoltare de
software în domeniul aplicaţiilor mobile, realizare
de studii de fezabilitate privind software-ul
de calculator, dezvoltare de software pentru
detectarea automată a proceselor economice
(abpd), programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea şi organizarea
datelor, găzduire de servere şi software pentru
controlul accesului ca serviciu (acaas), servicii
de asistenţă tehnică referitoare la software
şi aplicaţii de calculator, dezvoltare şi testare
de metode de calcul, de algoritmi şi de
software, asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
importarea şi gestionarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, concepere şi dezvoltare de software
de operare pentru reţele private virtuale
(vpn), dezvoltare de software pentru proiectare
asistată de calculator/ fabricaţie asistată de
calculator (cad/cam), dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanţului
de aprovizionare şi pentru portaluri de ebusiness, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (asp), şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conţinut
audiovizual, conţinut video si mesaje, proiectare
de configuraţii de grupuri de calculatoare
(cluster).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00911

05/02/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Poezie şi Delicateţuri
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de 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,
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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 printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în

pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
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
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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 online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii 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, transmisie de emisiuni televizate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe

internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
servicii de divertisment de natura emisiunilor
de ştiri televizate, producţii de film, televiziune
şi radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
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producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00912

(740)

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

05/02/2021
ENVIROTRONIC SRL, STR.
ROTUNDA NR. 2, BL. Y1C, SC.
2, ET. 2, AP. 53, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

envirotronic
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.11.01
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu aparate de
măsură zgomot si vibratii, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata în legătură cu scanere
3d, scanere cu lumina, scanere ct, camere
video, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de aparate de măsură
zgomot si vibratii pentru a permite 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,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
37. Furnizare de informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
servicii de reparații sau întreținere de aparate și
instrumente de laborator, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instrumente de laborator.
42. Proiectare de aparate și echipamente
pentru telecomunicații, proiectare și dezvoltare
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de aparate, instrumente și echipamente fără
fir pentru transmitere de date, servicii de
măsurători, servicii de evaluare a măsurătorilor,
servicii de informații computerizate privind
măsurătorile geofizice, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, măsurători
și analize privind emisiile de gaze cu efect de
seră, servicii tehnice de măsurare, proiectare de
sisteme de măsurare, cercetare în tehnologia
de măsurare, măsurarea vibrațiilor produse de
explozii, servicii tehnice de măsurare și testare,
servicii de măsurare a fluxului de aer, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor,
servicii de măsurare acustică a debitului
de aer, dezvoltare de sonde de măsurare
pentru aplicații biotehnologice, dezvoltare de
metode de măsurare și de testare, crearea
de programe de control pentru măsurare,
asamblare, ajustare și vizualizarea aferentă,
testarea materialelor, testarea și evaluarea
materialelor, testare și analiză de materiale,
testare în laborator a materialelor, testarea
materialelor pentru detectarea defecțiunilor,
servicii de analiză chimică folosite la
testarea materialelor, servicii de consultanță
în materie de testare a materialelor, evaluare
și testare de proprietăți imobiliare privind
prezența materialelor periculoase, digitizare
de documente, proiectare de matrițe, servicii
de proiectare de piese și matrițe asistată
de calculator, inginerie mecanică, cercetări în
mecanică în domeniul sporturilor cu motor,
cercetare cu privire la ingineria mecanică,
proiectare de forme de turnare, asistată
de calculator, dezvoltare de software pentru
proiectare asistată de calculator/fabricație
asistată de calculator (CAD/CAM), arpentaj
cadastral, servicii de desen tehnic, servicii de
proiectare și desen tehnic asistate de calculator,
servicii prestate de un proiectant sub formă de
desen tehnic, cercetare de laborator, servicii
de laborator, analiză de laborator, dezvoltare
de programe informatice pentru simularea
experimentelor de laborator, dezvoltare de
programe pentru simularea de experimente sau
serii de experimente într-un laborator optic
virtual, servicii de testare de laborator, servicii
de laborator pentru analiza solului, analize de
laborator în domeniul bacteriologiei, analize
de laborator în domeniul chimiei, cercetare
de laborator în domeniul expresiei genice,
servicii de laborator pentru cercetări agricole,
închirieri de aparate și instrumente de laborator,
consultanță privind testele în laborator, servicii
oferite de un laborator biologic, servicii prestate
de un laborator chimic și/sau biologic, analiza
calității cursurilor de apă, analiza apelor, teste

de inginerie, teste industriale, efectuare de
teste industriale, teste ale mediului înconjurător,
servicii de teste de conformitate, teste de control
al calității, teste de mediu în materie de vibrații,
realizare de teste de control al calității, teste
de siguranță pentru vase sub presiune, teste
de screening de adn pentru scopuri științifice,
teste de securitate referitoare la echipamentele
de ridicare, teste de mediu în materie de poluare
fonică, teste de siguranță pentru echipamente și
instalații sub presiune.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00913

(740)

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

05/02/2021
BARONS EFECT SRL, STR.
ECATERINA TEODOROIU NR.
38B, JUDETUL OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

(540)

MÂRJACU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, produse din
carne preparate, produse din carne congelată,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați chorizo, cârnați polonezi
kielbasa, carne pentru cârnați, cârnați din carne
de pui, caltaboși (cârnați), cârnați de pește,
cârnați vegetali, choucroute garnie (varză acră
cu cârnați), mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, șuncă, slănină de porc (burtă) la
grătar (samgyeopsal), carne de vită tăiată și
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condimentată, friptă la grătar (bulgogi), tobă,
cotlete de porc, file de porc, carne de porc,
jumări de porc, friptură de porc, pastramă de
porc, șorici de porc umflat, carne de porc
conservată, picioare de porc în conservă, fasole
cu carne de porc la conservă, carne de vită,
tocană de vită, friptură de vită, burtă de vită,
carne de vită preparată, carne de vită feliată,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne
de vită, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), grăsime din carne de vită, supă
de vită condimentată (yukgaejang), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
felii de carne de oaie, produse din carne de
miel, miel preparat, pui la grătar (yakitori),
fileuri de pește la grătar, mezeluri, mezeluri
vegetariene, pârjoale din carne, găluște (din
carne), pateuri tartinabile din carne, pateu de
ficat, pateu de ficat de gâscă, pateuri tartinabile
din carne de pui, extracte din carne, concentrat
din carne de vacă, conserve din carne de
vânat, chiftele din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui, pateuri tartinabile din carne
de pui, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse confiate din carne
de rață, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), extrase aromate din friptură de carne
de vită, supe și baze de supă, extracte din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, aripioare din pui, bacon,
aspic de carne, carne de mânz, carne gătită la
conserva, hamburgeri din carne de vita, carne
de curcan proaspata, carne de curcan congelata,
hamburgeri din carne de vita, intestine de porc,
pastrama de porc, sunca, specialitati din carne.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
realizare de studii de piață care implică
sondaje de opinie, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurante, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de vânzare
cu amănuntul si ridicata în legătură cu produse

alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
si ridicata în legătură cu carne și produse din
carne, produse din carne preparate, produse din
carne congelată, produse din carne sub formă
de hamburgeri, cârnați, cârnați afumați, cârnați
cruzi, cârnați conservați, cârnați chorizo, cârnați
polonezi kielbasa, carne pentru cârnați, cârnați
din carne de pui, caltaboși (cârnați), cârnați
de pește, cârnați vegetali, choucroute garnie
(varză acră cu cârnați), mațe pentru cârnați,
naturale sau artificiale, șuncă, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
tobă, cotlete de porc, file de porc, carne de
porc, jumări de porc, friptură de porc, pastramă
de porc, șorici de porc umflat, carne de porc
conservată, picioare de porc în conservă, fasole
cu carne de porc la conservă, carne de vită,
tocană de vită, friptură de vită, burtă de vită,
carne de vită preparată, carne de vită feliată,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne
de vită, carne de vită sărată și conservată
(corned beef), grăsime din carne de vită, supă de
vită condimentată (yukgaejang), mâncare gătită
constând în principal din carne de vită prăjită
fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi), felii
de carne de oaie, produse din carne de miel,
miel preparat, pui la grătar (yakitori), fileuri de
pește la grătar, mezeluri, mezeluri vegetariene,
pârjoale din carne, găluște (din carne), pateuri
din carne, pateu de ficat, pateu de ficat de gâscă,
pateuri tartinabile din carne de pui, extracte din
carne, concentrat din carne de vacă, conserve
din carne de vânat, chiftele din carne de pui,
hamburgeri din carne de pui, pateuri din carne
de pui, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse confiate din carne
de rață, grăsime din carne de vită (pentru
alimente), extrase aromate din friptură de
carne de vită, supe și baze de supă, extracte
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne de vânat, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de
pui), alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, aripioare
din pui, bacon, aspic de carne, carne de
mânz, carne gătită la conserva, hamburgeri
din carne de vita, carne de curcan proaspata,
carne de curcan congelata, hamburgeri din
carne de vita, intestine de porc, pastrama de
porc, sunca, specialitati din carne, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de detergenți
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de condimente uscate, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată,
iaurt înghețat, șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, servicii
de vanzare cu amanuntul si ridicata de
muraturi, vase pentru condimente, amestecuri
de condimente, produse lactate si inlocuitori,
sosuri, paste, produse de patiserie, produse de
cofetarie, deserturi, ciocolata, biscuiti, pufuleti,
bauturi energizante, sucuri, bauturi alcoolice,
bauturi pe baza de soia, bauturi cu aloe
vera, bere, apa plata, apa minerala, sifon, apa
cu arome, apa de masa, băuturi nealcoolice
îmbogățite cu vitamine și cu săruri minerale,
băuturi pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu
aromă de cafea, cidru fără alcool, smoothies,
amestecuri de cafea, băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
gata preparate pe bază de cafea, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de fructe,
ciuperci si legume proaspete si procesate,
seminte, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate,
ulei de porumb, ulei de arahide, ulei de unt,
ulei de nuci, ulei de soia, dulceață de afine,
dulceata de prune, magiun, dulceturi, blaturi
de pizza, blaturi de prajituri, chipsuri, gustari
pe baza de cereala, covrigei, floricele de
porumb, uleiuri si grasimi comestibile, fructe la
conserva, legume la conserva, bulion, masline,
servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata
de tutun si produse de tutun, tigari, tigarete,
trabucuri si alte articole pentru fumatori, brichete
pentru fumatori, soluții lichide pentru utilizare în
țigări electronice, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru utilizare în țigări electronice,
seturi pentru fumători de țigări electronice,
țigări de foi, țigări de foi cu capetele tăiate,
tutun prelucrat, tutun de mestecat, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de 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), unelte de găurit utilizate
cu mașini, multifuncționale de mână (acționate

electric), mașini de aspirare de uz casnic,
uscător de rufe rotativ, becuri de iluminat,
baterii, baterii reîncărcabile, baterii externe,
incarcatoare auto, cartele prepay, suport telefon,
jucarii, articole pentru casa si gradina, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de solutii pentru
curatat suprafete textile, solutii pentru parbriz,
perii cosmetice, perii pentru încălțăminte, perii
pentru încălțăminte, perii pentru pantofi, perii
pentru spate, perii de toaletă, perii pentru
curățat, perii pentru pardoseală, perii pentru
haine, perii de baie, perii pentru șemineuri,
perii de spălat, perii pentru spălat, perii pentru
sticle, perii pentru gazon, perii cu mop, perii
de praf, perii de curățare, suporturi pentru
perii, perii pentru exfoliere, 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 pentru uz casnic, perii
(cu excepția pensulelor), perii pentru igiena
personală, perii pentru înlăturarea scamelor,
perii pentru animale de companie, suporturi
pentru periile de wc, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata de
detergenți de uz casnic, detergenți sub formă de
spumă, detergenți comerciali de rufe, detergenți
ecologici de rufe, detergenți pentru spălarea
vaselor, detergenți pentru vasul wc, detergenți
lichizi pentru rufe, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru curățarea automobilelor, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, servicii de
vanzare cu amanuntul si ridicata de preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, produse de îngrijire
pentru bebeluși, preparate pentru curatarea si
ingrijirea corpului, preparate pentru ingrijirea
pielii, a ochilor si a unghiilor, parfumuri de uz
personal, odorizante de casa, uleiuri esentiale,
articole de parfumerie, farduri, creme de față
și de corp, sampoane pentru corp, sampoane
de uz personal, sapunuri si geluri, ustensile
cosmetice si de toaleta, servețele pentru baie,
servețele din hârtie, tratamente pentru par,
vopsele pentru par, articole absorbante pentru
igiena personală, produse de ingrijire personala
pentru femei si barbati, servicii de vanzare cu
amanuntul si ridicata de articole de menaj,
găleți pentru mop, capete de mop, storcătoare
de găleată pentru mop, găleți cu storcător
pentru mop, găleți prevăzute cu storcător pentru
mop, produse textile pentru bucatarie si masa,
veselă, articole de bucătărie și recipiente din
plastic, borcane, borcare pentru depozitare,
borcane din sticla, borcane pentru dulceata,
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borcane cu capac, borcane vidate, borcane de
bucatarie, sticle, vândute goale, sticle goale
pentru pulverizare, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii
de masă din porțelan, servicii de comerț cu
amănuntul si ridicata în legătură cu căni și
pahare, oale și tigăi portabile pentru camping,
oale de fiert sub presiune, neelectrice, vase
de bucatarie, oale de gătit, tigăi pentru prăjit,
tigăi neelectrice, tigăi electrice, tigăi, tigăi pentru
clătite, raclete pentru tigăi și oale, capace
pentru tigăi de prăjit, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, infuzoare de ceai,
infuzoare de ceai din metale prețioase, infuzoare
de ceai, nu din metale prețioase, 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,
vase de bucatarie, ustensile de menaj, ustensile
de bucătărie, tocătoare din lemn (ustensile),
ustensile de gătit, neelectrice, spatule (ustensile
de bucătărie), ustensile de zdrobit alimentele,
grătare (ustensile pentru gătit), forme (ustensile
de bucătărie), cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, 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 frăgezire (ustensile de bucătărie),
cutii adaptate pentru ustensile de toaletă, coșuri
din sârmă (ustensile de bucătărie), ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, răzătoare
(ustensile de uz casnic neelectrice, servicii
de vanzare de produse in magazine proprii
de tip supermarket, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor unui supermarket 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 produsele
care pot fi gasite in supermarket, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse care se regasesc in supermarket,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem

de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul de tip supermarket,
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.
39. Servicii de transport și livrare de bunuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrare
și depozitare de bunuri, servicii de livrare a
alimentelor, ambalare de produse alimentare.
43. Servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de bufete cu autoservire, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
prestate de bucătari personali, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii oferite de pizzerii.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00914

(210)
(151)
(732)

M 2021 00915

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

(740)

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

05/02/2021
DAN-NICOLAE CIUSNEL,
STR.GRIGORE ALEXANDRESCU,
NR.12A, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

05/02/2021
ORIGINAL REVO BRAND S.R.L.,
ALEEA PADIS, NR. 4-6, AP. 41,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Revo Natural
(531)

C CIUSNEL PARTS BETTER
TOGETHER SINCE 2020
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.11; 15.07.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea afacerilor şi a magazinelor,
servicii de comert cu amănuntul, privind piese si
subansamble pentru tractoare, maşini agricole şi
utilaje construcţii.
───────

Clasificare Viena:
27.05.08; 05.03.13
(591) Culori revendicate: alb, verde, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Remedii naturale și farmaceutice, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, siropuri de
uz farmaceutic, suplimente dietetice pentru
consumul uman, alimente dietetice de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, ceai
medicinal, ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
substanţe dietetice de uz medical, preparate
enzimatice de uz medical), fibre dietetice de uz
medical, ierburi medicinale, infuzii medicinale,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pastile antioxidante, pilule pentru
bronzat, pilule pentru slăbit, pastile pentru
suprimarea apetitului, preparate de uz medical
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pentru inhibarea apetitului, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, propolis pentru
uz farmaceutic, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pe bază de
germeni de grâu, suplimente alimentare pe bază
de glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de lecitină, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
seminţe de in, suplimente alimentare pe bază
de ulei de seminţe de in, suplimente alimentare
proteice, suplimente nutritive de uz medical,
preparate cu vitamine de uz medical, preparate
pentru calmarea durerii, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine
de uz medical, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței.

(591)

Culori revendicate: galben (Pantone
101C), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

(540)

M 2021 00916

05/02/2021
ASOCIAȚIA DAISLER, STR.
CĂPITAN GRIGORE IGNAT NR.
53, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400401, CLUJ, ROMANIA

LIGHTS ON - THE
LIGHT-ART FESTIVAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

05/02/2021
SC RADIO MALL SRL, IZVORUL
RECE NR. 7, BL. A8, SC.1,ET. 7,
AP. 26, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
040882, ROMANIA

TRADIO

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00917

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Avertizoare cu sirene de alarmă, dispozitive
electronice de alarmă antiefracție, aparate
cu alarmă antifurt (cu excepția celor pentru
vehicule), sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), dispozitive
electrice de alarmă (anti-furt) (altele decât
cele pentru vehicule), antifurt cu alarmă,
dispozitive antifurt electronice, alarme electrice
și electronice antifurt, alarme antifurt (cu excepția
celor pentru vehicule), aparate cu alarmă antifurt
(cu excepția celor pentru vehicule), accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare de
radiofrecvență, amplificatoare de radiofrecvență,
antene pentru semnale radio, antene pentru
transmisie de unde radio, antene radio, antene
terestre de frecvență radio, aparate de recepție
și de transmisie radiofonică, aparate maritime
de comunicații prin radio, aparate mobile de
recepție radio, aparate mobile de transmisie
radio, aparate radio bidirecționale, aparate
radio de transmisie-recepție, aparate radio
portabile pentru difuzare audio digital, aparate
radiotelefonice, aparate și instrumente radio,
aparatură de radiocomunicații cu un singur canal
pentru stații fixe, componente de radio-frecvență,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de identificare a radiofrecvenței (repetoare
de impulsuri), dispozitive de înregistrare
radio, dispozitive de radiocomandă pentru
încuierea ușilor, dispozitive pentru transmisii
radio fără fir, radio fără fir în bandă largă,
634

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

radiotelefoane, radiouri, radiouri alimentate
cu energie solară, radiouri cu rază redusă
de acțiune, radiouri portabile, receptoare de
radio-frecvențe, receptoare radio, stații de
radio portative, stații radio CB, terminale
pentru radiotelefoane, transmițătoare de radiofrecvențe, transmițătoare radio, wattmetre cu
frecvență radio, conectori multimedia pentru
vehicule, conectori coaxiali, conectori de cabluri,
conectori pentru cabluri coaxiale, amplificatoare
de antena, cabluri de transmisie pentru antena,
antene, antene radio, antene de semnal,
cabluri pentru antene, antene pentru semnale
radio, dispozitive pentru poziționarea antenelor,
antene terestre de frecvență radio, dispozitive
de amplificare pentru antene, aparate pentru
măsurarea parametrilor antenelor, antene pentru
transmisie de unde radio, antene pentru
aparatură de comunicație fără fir, cabluri USB,
cabluri prelungitoare, cabluri adaptoare pentru
căști, conectori de cabluri, cabluri pentru
relee radio, cabluri de microfon, cabluri de
telecomunicații, cabluri pentru transmisia de
date, cabluri USB pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale, căști,
căști stereo, căști audio, căşti fără fir, căști
cu microfon pentru comunicații, căști pentru
comunicare la distanță, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, combinații de căști cu
microfon, căști cu microfon pentru comunicații,
termostate de camera, camere video de
supraveghere, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electronice de supraveghere, aparate
pentru supraveghere de securitate, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, sisteme de supraveghere
video, senzori, senzori fotoelectrici, senzori
electronici, senzori optici, senzori antiefracție,
senzori fotosensibili, senzori de fum, senzori de
vibrație, senzori de căldură, senzori de lumina,
senzori de temperatură, senzori de nivel, senzori
de măsurare, comutatori cu senzori, senzori
de flacără, senzori de detectare a intrușilor
cu ajutorul microundelor, senzori de gaz,
senzori de mișcare, senzori de mișcare pentru
becuri de siguranță, senzori de nivel pentru
lichide, senzori de poluare, senzori de presiune,
senzori de proximitate, senzori de umiditate,
senzori pentru calitatea aerului, senzori pentru
detectarea de obiecte, senzori pentru detectarea
deschiderii și închiderii geamurilor, senzori
pentru detectarea deschiderii și închiderii ușilor,
senzori pentru internetul obiectelor (iot), senzori
pentru monitorizarea mișcărilor fizice, senzori
pentru protecția vieții private.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00918

05/02/2021
INPERSPECTIVE BUSINESS, STR.
AVIONULUI NR. 26, BUCURESTI,
ETAJUL 1, BIROUL A, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, 014333, ROMANIA

data trail
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 09.09.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Date înregistrate electronic de pe internet,
date înregistrate electronic
41. Educație, instruire
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00919

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/02/2021
SYNERGETICS CORPORATION
SRL, STR.PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR. 22-24, AP. 4A, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Synergetics Simplificăm
viitorul digital
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
285), verde (Pantone 7482), galben
(Pantone 130), rosu (Pantone 032), gri
închis (Pantone 432)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software, aplicații software descărcabile,
aplicații
mobile
descărcabile,
publicații
electronice descărcabile, software (programe)
pentru indexarea, vizualizarea şi analiza
datelor, software pentru administrarea şi
prezentarea datelor, software pentru prelucrarea
datelor în timp real, software de interfaţă
grafică pentru utilizator, software pentru
crearea
de
interfețe
grafice,
software
pentru prelucrarea documentelor, programe
de calculator pentru accesarea bazelor
de date, software pentru cloud computing,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software informatic utilitar
descărcabil, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, componente
software
pentru
calculator,
înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, programe
de calculator, înregistrate, programe de operare

pe calculator, înregistrate, baze de date
computerizate, descărcabile.
35. Actualizare și întreținere de date din
baze de date informatice, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
gestionare a datelor, servicii online de prelucrare
de date, servicii de introducere de date,
compilarea și sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
servicii de vânzare în legătură cu software și
hardware de calculator, activități de consultanță
pentru afaceri și management, optimizarea
traficului site-urilor web, publicitate
38. Telecomunicații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet,
furnizarea accesului la baze de date online,
transmisie de informații online, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi
imaginilor, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicaţii), furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de forumuri online, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă
42. Crearea, dezvoltarea, întreținerea și
închirierea de software, crearea, dezvoltarea și
întreținerea bazelor de date, studii de proiecte
tehnice, software ca serviciu (SaaS), cloud
computing, infrastructură ca serviciu (IaaS),
platformă ca serviciu (PaaS), găzduire de
date, fișiere, aplicații și informații computerizate,
asigurarea utilizării temporare de aplicații web
nedescărcabile, asigurarea utilizării temporare
de software de calculator nedescărcabil,
facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
informații, furnizare de servicii de asistență
online pentru utilizatorii de programe de
calculator, stocare de date online, convertirea
datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice, crearea, întreținerea și
găzduirea site-urilor web, servicii de furnizori
de servicii de aplicaţii, şi anume, livrare,
găzduire,administrare, dezvoltare şi întreţinere
de aplicaţii software, digitizare de documente,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), servicii de criptare a
datelor, furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, consultanţă în
securitatea internetului, monitorizarea sistemelor
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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 datelor,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
găzduire pe servere, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, planificare urbanistică, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri
sau al urbanismului, elaborare de hărți în
format digital, creare de hărți gps (sistem de
poziționare globală), furnizare de motoare de
căutare pentru obținerea de date într-o rețea
informatică globală.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00921

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA VLAD ANDA, STR.
PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

06/02/2021
SUNPROIECT SRL, COMUNA
NICOLAE BĂLCESCU, JUD.
BACĂU, NICOLAE BĂLCESCU,
BACĂU, ROMANIA

20. Jaluzele verticale (de interior), rolete pentru

interior, jaluzele de interior (rolete), jaluzele
lamelare (de interior), conectori pentru jaluzele
lamelare, jaluzele termoizolante (de interior),
jaluzele din lemn (de interior), jaluzele pentru
ferestre (de interior), echipamente din plastic
pentru jaluzele, jaluzele de interior din lamele,
cleme nemetalice pentru fixarea jaluzelelor,
jaluzele de interior și accesorii pentru perdele și
jaluzele de interior, jaluzele lamelare de interior
pentru ferestre, jaluzele de interior, din material
textil, jaluzele orizontale (de interior) pentru uși,
jaluzele orizontale (de interior) pentru ferestre,
jaluzele de interior din materiale textile, accesorii,
nu din metal, pentru jaluzele, clame (nemetalice)
pentru fixarea jaluzelelor plisate, jaluzele din
trestie, ratan sau bambus (sudare), jaluzele cu
șipci orizontale (interioare) pentru uși, jaluzele
(interioare, cu stinghii) pentru protecție împotriva
luminii
35. Regruparea, în folosul terților, a unei game
variate de jaluzele verticale (cu excepția
transportului) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice și prin intermediul site-urilorweb.
───────

(540)

SUNPROIECT
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11
Culori revendicate: portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
637
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00922

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA VLAD ANDA, STR.
PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

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.

06/02/2021
SUNPROIECT SRL, COMUNA
NICOLAE BĂLCESCU, JUD.
BACĂU, NICOLAE BĂLCESCU,
BACĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00923

06/02/2021
KONCERTO PARTNERS SRL,
STR. COBADIN, NR. 2, BL. P21C1,
SC. 1, PARTER, AP. 4, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051777,
ROMANIA

TOP HOME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Jaluzele de interior, jaluzele lamelare (de
interior), jaluzele termoizolante (de interior),
jaluzele verticale (de interior), jaluzele de interior
(rolete), jaluzele din lemn (de interior), jaluzele
pentru ferestre (de interior), jaluzele de interior
din lamele, jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, jaluzele lamelare
de interior pentru ferestre, jaluzele de interior,
din material textil, jaluzele orizontale (de interior)
pentru uși, jaluzele orizontale (de interior) pentru
ferestre, jaluzele de interior din materiale textile,
accesorii, nu din metal, pentru jaluzele, clame
(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
jaluzele din trestie, ratan sau bambus (sudare),
jaluzele opace (formate din șipci, de interior),
rolete pentru interior (nemetalice).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să

KONCERTO partners
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe pentru calculatoare, programe de
calculator, programe de calculator interactive,
programe pentru prelucrarea datelor, software
de calculator (programe), programe de
calculator înregistrate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe de
sisteme de operare, programe descărcabile
pentru jocuri electronice, programe pentru
jocuri video interactive, programe-control
pentru recunoasterea imaginilor, programe
de stocare de date, programe informatice
pe telefonul mobil, programe de jocuri
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interactive multimedia, programe de controlare
a proceselor, programe de operare pentru
calculatoare, programe de calculator pentru
imprimare, programe de calculator pentru
prelucrarea imaginilor, programe de calculator
folosite în telecomunicații, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, aparate de
stocare pentru programe informatice, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor,
programe descărcabile pentru jocuri pe
calculator, programe informatice utilitare pentru
gestionarea fișierelor, ansamblu de programe
informatice de colaborare, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de jocuri de
calculator înregistrate, suite de programe de
birou (software), programe de calculator pentru
editare video, programe înregistrate de operare
pe calculator, programe de calculator pentru
aspecte financiare, programe de calculator
pentru jocuri preînregistrate, programe de
calculator pentru rețele locale, programe de
calculator pentru gestionarea rețelelor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe utilitare de diagnosticare a sistemelor
informatice, programe informatice utilitare pentru
compresie de date, programe informatice
pentru prelucrarea fișierelor muzicale digitale,
programe de sisteme de operare pentru rețele,
programe pentru aparate de jocuri video arcade,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, programe de calculator
stocate în format digital, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, programe
de calculator pentru acționarea de vehicule,
programe pentru jocuri de calculator (software
de calculator), programe de operare pentru
VPN (rețele private virtuale), programe de
calculator pentru prelucrarea informațiilor de
piață, programe informatice interactive de
divertisment pentru jocuri video, programe
de calculator care pot fi citite de aparate
pentru utilizare la administrarea de baze de
date, programe de calculator pentru căutare
în conținutul calculatoarelor și a rețelelor
de calculatoare prin telecomandă, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, programe
informatice și software de calculator pentru
prelucrarea de imagini folosite pe telefoane
mobile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe informatice
pentru conectarea la distanță la calculatoare
sau la rețele de calculatoare, programe de
calculator care pot fi citite de aparate utilizate
pentru reproducerea muzicii, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și pentru

jocuri și/sau concursuri interactive, programe
de calculator care furnizează vedere la 360
de grade pentru un vehicul, programe de
jocuri pe calculator pentru simularea tranzacțiilor
de valori mobiliare (software), programe de
calculator pentru utilizarea internetului și a
world wide web-ului, programe informatice
utilitare (program care face o operațiune de
întreținere a calculatorului), programe pentru
procesarea datelor înregistrate pe suporturi de
date lizibile electronic, aparate de transmisie
și recepție pentru difuzare de programe de
televiziune, programe pentru jocuri pentru
aparate de jocuri video de tip arcadă, programe
de calculator folosite la tranzacționarea de
acțiuni și obligațiuni, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case de
marcat, aparate de transmisie a microundelor
pentru programe și mesaje radio, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), suporturi de date lizibile mecanic
înregistrate cu ajutorul unor programe, programe
de calculator pentru elaborarea de interfețe
pentru utilizatori, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
suporturi de date magnetice care conțin
programe informatice înregistrate, programe
de jocuri pe calculator înregistrate pe benzi
(software), manuale de pregătire sub formă
de programe de calculator, programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru conducerea autonomă a vehiculelor,
programe de calculator pentru controlul autonom
al vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, suporturi de date optice cu programe
informatice înregistrate, programe informatice
pentru produs grafice în scopuri publicitare,
programe de calculator pentru accesarea
și folosirea internetului, programe informatice
pentru jocuri video și de calculator, calculatoare,
calculatoare portabile, calculatoare personale,
calculatoare de buzunar, modemuri pentru
calculatoare, rețele de calculatoare, calculatoare
de proces, controlere pentru calculatoare, cabluri
pentru calculatoare, tastaturi de calculatoare,
netbook-uri (calculatoare), componente pentru
calculatoare, calculatoare pentru comunicații,
calculatoare de drum, dulapuri adaptate pentru
calculatoare, plăci grafice pentru calculatoare,
cartele suplimentare pentru calculatoare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
huse (adaptate) pentru calculatoare, suporturi
pivotante pentru calculatoare, calculatoare
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pentru
scufundări
subacvatice,
cartușe
(software)
pentru
calculatoare,
tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, touchpaduri pentru calculatoare, calculatoare electronice
de buzunar, cd-drivere pentru calculatoare,
calculatoare folosite cu biciclete, calculatoare
grafice de buzunar, huse adaptate pentru
calculatoare, stații de lucru (calculatoare),
calculatoare electronice de birou, componente
electronice pentru calculatoare, microcipuri
(hardware pentru calculatoare), calculatoare
personale de buzunar, componente hardware
pentru calculatoare, calculatoare (programe
de - înregistrate), programe de calculatoare
înregistrate,
software
antivirus
pentru
calculatoare, huse pentru calculatoare tabletă,
calculatoare pentru vehicule autonome, software
de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, carduri de
extensie pentru calculatoare, dispozitive de
intrare pentru calculatoare, programe de
calculatoare (software descărcabil), aparate de
interfață pentru calculatoare, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, cutii flip pentru
calculatoare tabletă, generatoare cu ceas pentru
calculatoare, huse adaptate pentru calculatoare
notebook, suporturi adaptate pentru calculatoare
tabletă, hardware pentru rețele de calculatoare,
calculatoare folosite la gestionarea datelor,
huse pentru calculatoare de buzunar, punți
pentru rețele de calculatoare, calculatoare
și hardware de calculator, firmware pentru
periferice de calculatoare, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, creion optic (stylus)
pentru calculatoare, stație de cuplare pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, carduri de interfață pentru
calculatoare, plăci de bază pentru calculatoare,
software de calculator pentru testarea
vulnerabilității calculatoarelor și rețelelor de
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, software de divertisment interactiv
pentru calculatoare, software pentru firewalluri pentru calculatoare, hard discuri pentru
calculatoare fără conținut, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, genți de
transport pentru calculatoare portabile, huse
pentru calculatoare de tip laptop, încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tabletă, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, calculatoare
de tip all-in-one, unități hard disk portabile
pentru calculatoare, unități centrale de procesare
pentru calculatoare, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, unități de disc externe pentru
calculatoare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, suporturi de fixare adaptate

pentru calculatoare, economizoare de ecran
descărcabile pentru calculatoare, unități pentru
copii de siguranță pentru calculatoare, căști
cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
disipatoare de căldură destinate utilizării
în calculatoare, tampoane de răcire pentru
calculatoare fără fir, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
software de calculatoare destinat estimării
resurselor necesare, calculatoare de buzunar
pentru luarea de notițe, cititoare de compactdiscuri folosite la calculatoare, calculatoare
portabile de greutate și dimensiuni mici, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, calculatoare pentru administrarea
dispozitivelor de control ale aeronavelor,
folii de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
joystick-uri pentru calculatoare, nu pentru
jocuri video, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
software de calculator pentru controlul accesului
la calculatoare, aparate de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, carduri pentru rețele LAN (rețea locală
de calculatoare) pentru conectarea dispozitivelor
informatice portabile la rețelele de calculatoare,
telecomenzi fără fir pentru dispozitive electronice
portabile și calculatoare, suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
suporturi pentru încheietura mâinii, folosite
de utilizatorii de calculatoare, aparate și
instrumente de desen adaptate pentru utilizarea
cu calculatoare, calculatoare personale care
includ software privind informații legate de dietă,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea
la calculatoare tabletă, aparate de codare
a cardurilor de credit (dispozitive periferice
pentru calculatoare), software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, software pentru căutarea
și recuperarea de informații printr-o rețea de
calculatoare, software pentru jocuri pe calculator,
descărcabil dintr-o rețea globală de calculatoare,
software de calculator pentru monitorizarea
utilizării calculatoarelor și internetului de către
copii, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, puncte de acces la
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rețele locale (lan) pentru conectarea utilizatorilor
la rețele de calculatoare, software informatic
care permite calculatoarelor să ruleze aplicații
paralele și să realizeze calcule paralele,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch pad), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), software pentru
accesarea repertoriilor de informații care pot fi
descărcate din rețeaua globală de calculatoare,
instrucțiuni de operare și utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare și software de
calculator, îndeosebi pe dischete sau CD-ROMuri.
42. Instalarea de programe, instalarea de
programe, integrarea programelor informatice,
copierea programelor informatice, duplicarea
programelor informatice, creare de programe
informatice, elaborarea (conceperea) de
programe, închirierea de programe informatice,
scriere de programe de control, scriere
de programe de calculator, elaborare de
programe pentru calculator și întreținere de
programe informatice, compilare de programe
de calculator, dezvoltare de programe de
date, editare de programe de calculator,
testare de programe de calculator, proiectare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe de calculator, întreținerea de
programe de calculator, cercetare în materie
de programe informatice, servicii proiectare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe pentru procesarea datelor, închirierea
de programe (software) pentru computere,
reparații de programe de calculator defectuoase,
închiriere de programe pentru procesarea
datelor, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, programare de programe pentru
procesarea datelor, servicii de editare pentru
programe informatice, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
servicii pentru reproducerea programelor de
computer, consultanță în domeniul programelor
de calculator, actualizare de programe de
calculatoare pentru terți, servicii de actualizare
de programe de calculator, proiectare de
programe de prelucrare a datelor, instalare și
întreținere de programe de calculator, realizarea
de programe de prelucrare a datelor, elaborare
de programe pentru calculatoare pentru terți,
compilare de programe de procesare a datelor,
programare de programe de securitate pe
internet, închiriere de programe de securitate
pe internet, implementarea de programe de
calculator în rețele, servicii pentru scrierea de

programe de calculator, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune, creare de
programe de prelucrare a datelor, scriere
de programe pentru prelucrarea de date,
elaborare de programe de calculator pentru
internet, dezvoltare de programe pentru jocuri
de calculator, servicii de proiectare de programe
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, servicii
de analiză a programelor de calculator,
scriere de programe de calculator pentru
aplicațiile biotehnologice, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
telecomunicațiilor, întocmire de rapoarte
referitoare la programe pentru calculator, scriere
de programe de calculator pentru aplicații
medicale, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (CAD/
CAM), scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
dezvoltare de programe pentru simularea de
experimente sau serii de experimente într-un
laborator optic virtual, dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, dezvoltarea de
programe de calculator pentru analizarea
procesului de combustie în interiorul unui motor,
dezvoltare de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, furnizare de
programe și sisteme de calculator pentru
crearea de copii de siguranță, creare de
programe de control pentru module de control
și acționare operate electric, dezvoltare de
programe pentru calculator pentru analizarea
emisiilor de gaze de eșapament, prestare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video și jocuri pe
calculator, servicii de inginerie de software
pentru programe de procesare a datelor,
conversia datelor și a programelor informatice
(alta decât conversia fizică), conversia datelor și
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a programelor informatice, alta decât conversia
fizică, proiectare și dezvoltare de programe
pentru baze de date informatice, dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, elaborare de programe de
calculator pentru analize și rapoarte comerciale,
elaborare de programe de calculator pentru
sisteme electronice de casă, cercetare privind
dezvoltarea de programe și de software de
calculator, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizarea de
programe de gestionare a riscului securității
informatice, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, actualizare și întreținere de software și
programe de calculator, cercetare în materie
de programe și software de calculatoare,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, creare și dezvoltare
de programe pentru prelucrarea de date,
dezvoltare de programe informatice pentru
simularea experimentelor de laborator, servicii
de consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, instalare și actualizare de
programe pentru prelucrarea de date, creare de
programe de calculator pentru prelucrarea de
date, elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare de programe
software pentru operațiuni securizate în rețea,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, furnizarea de informații
referitoare la programe pentru calculator,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, programare
pentru calculatoare, servicii de testare
de calculatoare, proiectare de calculatoare,
dezvoltare de calculatoare, închirierea de
calculatoare, consultanță privind calculatoarele,
închiriere de calculatoare personale, cercetare
referitoare la calculatoare, servicii tehnice
privind calculatoarele, consultanță profesională
privind calculatoarele, consultanță în domeniul
calculatoarelor, închirieri de echipamente
pentru calculatoare, servicii de proiectare
pentru calculatoare, proiectare de calculatoare
pentru terți, cercetare în proiectarea de
calculatoare, asistență tehnică referitoare la
calculatoare, dezvoltare de firmware pentru
calculatoare, dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare tehnologică referitoare
la calculatoare, modernizare de software de
calculatoare, furnizare de informații privind
calculatoarele, servicii de consultanță privind
calculatoarele, servicii de analiză privind
calculatoarele, cercetare tehnică în domeniul

calculatoarelor, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii tehnologice
în domeniul calculatoarelor, consultanță în
domeniul securității calculatoarelor, consultanță
profesională privind securitatea calculatoarelor,
întocmire de rapoarte referitoare la calculatoare,
servicii pentru proiectarea industrială de
calculatoare, servicii de proiectare referitoare
la calculatoare, servicii științifice de programare
de calculatoare, programare pentru calculatoare
pentru
industria
energetică,
programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
închiriere de dispozitive periferice pentru
calculatoare, închiriere de calculatoare pentru
procesarea datelor, proiectare personalizată
de hardware pentru calculatoare, dezvoltare
de echipamente periferice pentru calculatoare,
închirieri de calculatoare și de software,
servicii de consultanță profesională privind
calculatoarele, servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor, servicii de consiliere
în domeniul calculatoarelor, servicii de
informare în domeniul calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, programare pentru calculatoare
pentru stocarea de date, servicii de internet café
(închirieri de calculatoare), închirieri de hardware
și software pentru calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
actualizarea paginii inițiale pentru rețele de
calculatoare, programare a calculatoarelor
(servicii în materie de), planificare pentru
restaurarea calculatoarelor în urma dezastrelor,
prestare de servicii de securitate pentru
rețelele de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, proiectare de
configurații de grupuri de calculatoare (cluster),
proiectare și dezvoltare de echipament periferic
pentru calculatoare, furnizare de informații
tehnice cu privire la calculatoare, servicii de
studii de fezabilitate referitoare la calculatoare,
instalare, întreținere și actualizare de software
de calculatoare, integrare de sisteme informatice
și rețele de calculatoare, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
servicii de consultanță și consiliere în domeniul
calculatoarelor, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, servicii de
restaurare a calculatoarelor în urma dezastrelor,
programare de calculatoare pentru imprimarea
de coduri de bare, proiectare și dezvoltare
de rețele de calculatoare fără fir, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători și furnizori,
servicii de consultanță și de informații despre
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programare pentru calculatoare, închirieri de
echipament și de calculatoare de prelucrare
a datelor, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și al tehnologiei informației,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, servicii de backup pentru datele
de pe unitățile de disc pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor și de comunicații,
servicii de închiriere a echipamentelor și a
calculatoarelor de prelucrare de date, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, servicii de
consiliere și consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de hardware pentru calculatoare,
furnizare de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
servicii de consiliere și informare privind
proiectarea și dezvoltarea de echipamente
periferice pentru calculatoare, servicii de
consultanță în materie de închiriere de
calculatoare și de software de calculator,
întreținere de software de calculator cu privire la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru rețele de calculatoare și
servere, găzduire de pagini web ale terților pe
un server, pentru o rețea globală de calculatoare,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00924

07/02/2021
FELIX-FLAVIU SABĂU, STRADA
CLUJ NR. 13, AP. 2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

(540)

MOCIONI
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.01;
24.13.02
(591) Culori revendicate: negru, alb,
auriu,bej, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă
tonică,
băuturi
carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru
fără alcool, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), sucuri, sorbete
sub formă de băuturi, smoothies (băutură de
fructe, nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de
legume (băuturi), apă (băuturi), apă de masă,
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apă gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de orez, nefiind înlocuitori de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de zer, preparate pentru
fabricarea băuturilor), bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), must de bere,
cocktailuri pe bază de bere, cocteiluri fără
alcool, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale, extracte din fructe fără alcool, băuturi
din fructe, fără alcool), extracte din hamei pentru
fabricarea berii, kvass (băutură nealcoolică),
siropuri pentru limonadă, limonade, must de
malț, bere din malț, musturi, nectaruri de fructe,
nealcoolice, pastile pentru băuturi gazoase,
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz și
portocale, apă minerală (care nu este pentru uz
medicinal), apă plată, apă minerală aromatizată,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, apă
potabilă distilată, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), ape cu aromă de fructe,
ape minerale și gazoase, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi cola, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
carbohidrați, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu guarana, băuturi cu proteine,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz

medical), băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi nealcoolice
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de mere, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pentru sportivi,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru
prepararea de băuturi nealcoolice, sirop de
coacăze negre, sirop de malț pentru băuturi,
siropuri de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, smoothies cu legume,
suc concentrat de fructe, suc concentrat de
lămâi verzi, suc concentrat de portocale, suc
concentrat de prune afumate, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), suc de coacăze negre, suc de
fructe concentrat, suc de grepfrut, suc de guave,
suc de lămâie folosit la prepararea băuturilor, suc
de lămâie verde folosit la prepararea băuturilor,
suc de mango, suc de pepene galben, suc
de pepene verde, suc de portocale, suc de
răchițele, suc de rodii, suc de struguri, sucuri
carbogazoase, sucuri de aloe vera, sucuri de
fructe gazoase, sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de ginseng
roșu (băuturi), sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice, sucuri de fructe.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00929

07/02/2021
ZENDECO IMPORT EXPORT SRL,
STRADA IRIS 22, CAMERA 1,
JUD. ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00930

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

07/02/2021
DIAZ INFINITY DITRIBUTION SRL,
STR. LOTRU NR 31, CAMERA 1,
ET 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(540)

ZENDECO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

INFINITY SHOP
(531)

Clasificare Viena:
24.17.08; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.16;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comercializare a a bunurilor pe
platforme speciale de vânzare.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00934

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

07/02/2021
DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI
TOLSTOI 8, JUDEȚUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
───────

(540)

M 2021 00935

07/02/2021
GEORGE RAZVAN NOVAC,
SOSEAUA COLENTINA NR. 16,
BL. A2 SC. 1 AP. 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021177, ROMANIA

N-JOY Cabins
(531)

Clasificare Viena:
07.01.24; 26.02.01; 27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii privind oferirea de cazare
turistică și de vacanță.
───────

08/02/2021
OMNIA GUSTI SRL, DRUMUL
POTCOAVEI NR.120, BL. B, ET. 5,
AP. 24B, CAM. 2, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

www.cofetareste.ro

CARTEZIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00941

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, arome pe bază de ciocolată, ciocolată,
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, creme englezești custard (deserturi la
cuptor), ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată pentru glazuri, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi cremă instant, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), marțipan,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
napolitane din hârtie comestibilă, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de 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, sosuri de
ciocolată.
35. Servicii de comenzi online, servicii de agenții
de import și export, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
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 produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00942

08/02/2021
OPTIC PARTNER SRL, STR.
THEODOR BURADA 38A,
ETJ.1, BIROU 5, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
023709, CONSTANȚA, ROMANIA

OPTIC PARTNER
Together We Can!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 16.03.13; 02.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Lentile oftalmologice, ochelari (optică), lentile
brute, lentile antireflex, lentile optice, lentile
pentru ochelari, lentile pentru ochelari, lentile
pentru ochelarii, lentile corectoare (optică),
lentile din material plastic, lentile oftalmice de
sticlă, ochelari cu lentile polarizate, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lentile de schimb pentru ochelari, lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, lentile de
soare cu clips magnetic, lentile optice pentru
ochelarii de soare, ochelari cu lentile de soare
atașabile (clip-on), ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact.
10. Instrumente pentru optometrie (de uz
medical).
40. Colorarea lentilelor, șlefuirea lentilelor,
șlefuirea lentilelor optice, tratarea lentilelor
în vederea modificării proprietăților optice,
fabricare la comandă de lentile oftalmice pentru
ochelari.
44. Servicii de optometrie, montarea de lentile
optice.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 00943

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

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.

08/02/2021
AUTHENTIC ROMANIAN
SPORTSWEAR S.R.L., STR.
FEROVIARILOR 70, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

ZVÂC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte,
articole de încălțăminte, echipament sportiv
(articole de îmbrăcăminte și încălțăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole sportive pentru acoperit capul,
încălțăminte pentru sport.
28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri sportive,
trambuline pentru sport, mingi pentru sport,
cercuri pentru sport, inele pentru sport, discuri
pentru sport, protecții pentru sportivi (articole
sportive), bâte (articole sportive), ciocane
pentru sporturi, sulițe (articole de sport), sănii
(articole de sport), aparate pentru antrenament
sportiv, bănci de uz sportiv, ținte pentru
uz sportiv, mânere pentru articole sportive,
mănuși confecționate special pentru sport, genți
adaptate articolelor de sport, măști de față pentru
sport, plăci pentru practicarea sporturilor nautice,
greutăți pentru uz sportive.
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-

(540)

M 2021 00946

08/02/2021
AESTHETIC BEAUTY LAB SRL,
STR. BUGA NR.20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

EMSLIM
(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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00947

08/02/2021
PLASTIC INJECT SRL, STR.
CALEA CHIŞINĂULUI NR. 6B,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

PLASTIC INJECT
(511)
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17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate şi semiprelucrate, materiale
plastice extrudate, materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante, ţevi flexibile
nemetalice.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00948

08/02/2021
COPOU HOLDING SRL, STR. 14
DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00952

(740)

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen - Consiliere în Proprietate
Intelectuală SRL,
STR. BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH TOWER,
ET. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

VLAD GALLERY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

08/02/2021
ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

DJIA

M 2021 00949

08/02/2021
COPOU HOLDING SRL, STR. 14
DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

PENSIUNEA EISENAU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe software interactive bazate
pe inteligenţă artificială, software pentru
recunoaştere
vocală,
software
pentru
automatizarea proceselor robotice, software
de analiză a discursului, aplicaţie software
descărcabilă de tip chatbot, aplicaţie software
descărcabilă utilizată pentru purtarea unei
conversaţii online.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00950

08/02/2021
PLASTIC INJECT SRL, STR.
CALEA CHIŞINĂULUI NR. 6B,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

HANUL PARUL LUI STICEA
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii
ale
birourilor
de
cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluare financiară
(asigurări,
servicii
bancare,
imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
brokeraj de asigurări, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), 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.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00954

08/02/2021
HORA TOUR SRL,
STR.CRAINIMATULUI NR. 3,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420156, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

horaservice by HORA TOUR
(511)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00955

(740)

CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN – BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, B-DUL.
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

08/02/2021
ION-ALEXANDRU SANDU, STR.
CAMPULUI NR. 45P BIS, JUDEȚUL
MUREȘ, SAT SMEURA, COMUNA
MOSOAIA, ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00956

08/02/2021
EUFONIA MUSIC STORE SRL,
ALEEA ALBASTRELELOR NR. 11,
AP. 3, JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EUFONIA MUSIC STORE
(531)

INEX COMPANIE IMOBILIARA
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
Culori revendicate: galben
(HEX#c7ac5f), negru (HEX#000000)

Clasificare Viena:
26.11.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14
(591) Culori revendicate: auriu, alb, gri,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
acordeoane,
15. Instrumente
muzicale,
cimpoaie, balalaici (instrumente muzicale cu
corzi), fluiere din bambus, bandoneoane,
banjouri, flaşnete, basuri (instrumente muzicale),
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

burdufuri pentru instrumentele muzicale,
şuruburi de arcuş pentru instrumentele muzicale,
arcuşuri pentru instrumentele muzicale, căluşuri
pentru instrumentele muzicale, buciume
(trompete), cariloane (instrumente muzicale),
cutii pentru instrumentele muzicale, castaniete,
cutguturi pentru instrumentele muzicale,
suporturi de bărbie pentru viori, clarinete,
goarne, colofoniu pentru instrumentele muzicale
cu corzi / sacâz pentru instrumentele muzicale
cu corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe / feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, gonguri, chitări, clopoţei
(instrumente muzicale), muzicuţe, armonii, corzi
de harpă, harpe, pălării cu clopoţei (instrumente
muzicale), cornuri (instrumente muzicale), păr
de cal pentru arcuşuri pentru instrumentele
muzicale, huqin (viori chinezeşt), regulatoare
de intensitate pentru pianele mecanice, harpa
evreiască (instrumente muzicale), cadre de
timpan, timpane, claviaturi pentru instrumentele
muzicale, clape pentru instrumentele muzicale,
lire, mandoline, claviete, muştiucuri pentru
instrumentele muzicale, benzi de hârtie
pentru instrumentele muzicale mecanice
(pianolă), pupitre pentru partituri, sintetizatoare,
cutii muzicale, surdine pentru instrumentele
muzicale / amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele muzicale, oboaie, ocarine, orgi,
pedale pentru instrumentele muzicale, cheiţe
(de acordare) pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele
muzicale mecanice), claviaturi de pian, corzi
de pian, clape de pian, piane, pipa (chitări
chinezeşti), plectre / pene pentru instrumentele
cu corzi, ancii, tobe robotice, valize pentru
instrumente muzicale, corzi pentru instrumente
muzicale, saxofoane, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), stative pentru instrumentele
muzicale, baghete pentru arcuşuri pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale cu
corzi, corzi pentru instrumentele muzicale, suona
(trompete chinezeşti), tamburine, tam-tamuri,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
trompete, ciocănele de acordare, diapazoane,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
valve pentru instrumentele muzicale, viole, viori,
tuburi sonore pentru orgi, xilofoane, ţitere.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, producţia de clipuri publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de intermediere comercială, marketing,
servicii de relaţii media, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală

descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate radio.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00957

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

08/02/2021
SC DOCUDRAMA SRL, STR.
POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ET. 3, CAMERA 10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ÎN CĂUTAREA
REVOLUȚIEI PIERDUTE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Distribuție de filme cinematografice,
video și programe de televiziune, producție
cinematografică, video și programe de
televiziune, post producție cinematografică,
video și programe de televiziune, proiecția de
filme cinematografice și video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00959

08/02/2021
ANATOMIKA COD SRL, ALEEA
BAIUT NR. 13, BL. A34, SC. A, ET.
2, AP. 8, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00960

(740)

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

08/02/2021
MPUC CREATIVE BUSINESS SRL,
STR. MILANO NR. 21, BL. B2,
ET. 2, AP. 22, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ANATOMIKA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Modele anatomice de uz instructiv și
didactic.
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 siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

BUCĂTĂRIME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.01.03; 11.01.04;
11.01.10; 22.01.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț online.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, show
tv, divertisment difuzat
prin tv.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurante.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00961

08/02/2021
AG RADIO HOLDING SRL,
SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ETAJ
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SOUNDIS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15; 16.01.14;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07
(591) Culori revendicate: verde deschis
(HEX#93d150), albastru (HEX
#004ccf),fucsia (HEX #cc00aa), roşu
(HEX#fb003d), galben (HEX #ffe100)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente stiintifice, nautice,
geodezice, fotografice,inematografice, optice,
de cintarire, de masurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranta
(salvare) si 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, dvduri şi alte suporturi de înregistrare digitală, maşini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate şi instrumente

optice, în special ochelari, lentile pentru ochelari,
rame de ochelari, software
de calculator, casete pentru jocuri video,
software pentru jocuri, aparate mobile de
telecomunicatii, programe de aplicaţie (aplicaţii)
(descărcabile), programe de calculator şi
pentru jocuri, software, software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
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, 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 si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, si in special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanta in conducerea
si organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terti, intermediere
de contracte pentru terti pentru achizitia si
vanzarea de bunuri, intermedierea serviciilor de
telecomunicatii, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea vanzarilor
(pentru terti), închiriere de material publicitar,
inchirierea spatiilor publicitare, inchiriererea
minutelor publicitare in cadrul mediilor
de comunicare, publicitate si orice fel
de comunicare comerciala audiovizuala, in
special radiofonica, televizata, cinematografica,
imprimata, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnica, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, productie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de productii audiovideo publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare,
sistematizare si actualizarea datelor in
baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de contracte
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(pentru terţi, inclusiv artisti), intermedierea de
abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii
(pentru terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică şi planificarea campaniilor, pregatirea
sectiunilor publicitare, management de proiect
şi
evenimente,
şi
anume
planificare,
supravegherea derulării şi realizarea 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 telefonica si/
sau computerizata de comenzi pentru oferte
de cumparaturi 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, inregistrare/
fixare si publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (si in format electronic) in
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunturi/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, servicii de comerţ cu licenţe
de film, radio, televiziune, audio şi/sau video
(administrare comercială).
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, retele computerizate, retele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, colectarea si livrarea de stiri (agentii
de presa), colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agenţiilor de presă,
transmisie de sunet, imagine si date prin
cablu, satelit, (retele) computerizate, cabluri
telefonice si isdn si orice alt tip de medii

de transmisie, transmisia asistata de computer
a mesajelor si 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, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, in 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 felicitari online,
transmisia de fisiere digitale, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informatii despre distractii si orice posibilitati de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), 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,
productia 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
(divertisment),
organizare de concursuri sau de orice fel de
competitii, educative sau de amuzament, loterii,
reprezentaţii teatrale, organizare de spectacole,
servicii de impresari, prezentări şi închiriere de
filme tv sau cinematogragfice, inchirierea de
inregistrari de sunete, ingrijire redactionala a
aparitiilor pe internet, producţie de programe
de teleshopping, înregistrări pe benzi video
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special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.

(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.

───────

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 si inchiriere
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 alta forma de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuala
(licentierea proprietatii intelectuale), distribuirea
de licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente pentru
concepte de franciza, acordarea de licente
de software pentru calculatoare (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 oricaror 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

(210)
(151)
(732)

M 2021 00962

(740)

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

08/02/2021
GLOBAL INVEST GROUP SRL,
SAT. MIORITA, STR. VIITORULUI
NR. 28, CAM 1, JUD. CONSTANŢA,
COMUNA CIOBANU, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

diblong
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
24.17.15
(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Sprayuri deodorante pentru zona intimă
feminină (nemedicinale), sprayuri pentru corp
(nemedicinale).
5. Lubrifianți igienici, lubrifianți sexuali personali,
lubrifianți de uz personal pe bază de
silicon, lubrifianți pe bază de apă pentru uz
personal, lubrifianți vaginali, geluri lubrifiante
de uz personal, capsule pentru slăbit pentru
scopuri farmaceutice, capsule din plante pentru
îmbunătățirea performanțelor masculine pentru
scopuri farmaceutice, capsule de ginseng de
uz medical pentru scopuri farmaceutice, capsule
contra alergiei pentru scopuri farmaceutice,
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pastile pe bază de miere și plante pentru
gât pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice de uz medical, suplimente alimentare
antioxidante de uz medical, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu acid folic de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de minerale de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
enzime de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de propolis de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de glucoză de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de lecitină de
uz medical, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de clorela de uz medical, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale de
uz medical, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de cărbune activ de uz
medical, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng de uz medical, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu
de uz medical, suplimente alimentare alcătuite
în principal din fier de uz medical, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă de uz medical, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai de uz medical, suplimente
alimentare pentru sănătate care conțin ginseng
roșu de uz medical, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței
de uz medical, suplimente alimentare pe bază de
ulei de semințe de in de uz medical, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
sub formă de prafuri de spori de ganoderma
lucidum de uz medical, substituți alimentari sub
formă de prafuri, suplimente dietetice sub formă
de prafuri pentru băuturi, suplimente dietetice
sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant.
10. Prezervative folosite în scopuri medicale,
prezervative de uz igienic, prezervative.
30. Cafea, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea aromată, amestecuri de
cafea, extracte de cafea cu excepţia uleiurilor
esenţiale, cafea gata preparată, esență de
cafea cu excepţia uleiurilor esenţiale, cafea cu

ciocolată, pungi de cafea umplute, înlocuitori
de cafea, cafea măcinată, băuturi din cafea,
boabe de cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), miere,
miere naturală, miere cu trufe, miere de
manuka, miere de helichrysum, miere biologică
pentru consum uman, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ciocolată, ciocolată
tartinabilă, ciocolată granulată, ciocolată cu
lichior, bomboane cu ciocolată, sosuri de
ciocolată, ciocolată cu alcool, trufe de ciocolată,
fondue din ciocolată, spume de ciocolată,
marțipan din ciocolată, gofre de ciocolată, fructe
trase în ciocolată, ciocolată tartinabilă conținând
nuci, nuci macadamia trase în ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, fructe de pădure
învelite în ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, amestecuri de
ciocolată caldă, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane învelite în ciocolată, băuturi
aromatizate cu ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, ciocolată de băut, ciocolată
cu lapte, ciocolată caldă vegană.
32. Băuturi energizante, băuturi energizante
care conțin cafeină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si
ridicata în legătură cu sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți pe bază de
apă pentru uz personal, lubrifianți vaginali,
geluri lubrifiante de uz personal, capsule pentru
slăbit, capsule din plante pentru îmbunătățirea
performanțelor masculine, capsule de ginseng
de uz medical, capsule contra alergiei, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu acid folic,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
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suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
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
lăptișor de matcă, , suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
substituți alimentari sub formă de prafuri,
suplimente dietetice sub formă de prafuri pentru
băuturi, suplimente dietetice sub formă de
prafuri cu arome de fructe, suplimente nutritive
sub formă de prafuri pentru băuturi, de tip
instant, prezervative folosite în scopuri medicale,
prezervative de uz igienic, prezervative, cafea,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, cafea verde,
cafea aromată, amestecuri de cafea, extracte
de cafea, cafea gata preparată, esență de
cafea, cafea cu ciocolată, pungi de cafea,
înlocuitori de cafea, cafea măcinată, băuturi
din cafea, boabe de cafea, boabe de cafea
prăjite, cicoare (înlocuitori de cafea), înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată),
miere, miere naturală, miere cu trufe, miere de
manuka, miere de helichrysum, miere biologică
pentru consum uman, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ciocolată, ciocolată
tartinabilă, ciocolată granulată, ciocolată cu
lichior, bomboane cu ciocolată, sosuri de
ciocolată, , ciocolată cu alcool, trufe de
ciocolată, fondue din ciocolată, spume de
ciocolată, marțipan din ciocolată, gofre de
ciocolată, fructe trase în ciocolată, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
creme pe bază de ciocolată, produse pe bază de

ciocolată, amestecuri de ciocolată caldă, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, batoane învelite
în ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată,
preparate pentru băuturi cu ciocolată, ciocolată
de băut, ciocolată cu lapte, ciocolată caldă
vegană, băuturi energizante, băuturi energizante
care conțin cafeină, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata referitoare la sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali,, lubrifianți de uz personal
pe bază de silicon, lubrifianți pe bază de
apă pentru uz personal, lubrifianți vaginali,
geluri lubrifiante de uz personal, capsule pentru
slăbit, capsule din plante pentru îmbunătățirea
performanțelor masculine, capsule de ginseng
de uz medical, capsule contra alergiei, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, suplimente
alimentare, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare cu acid folic,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare pe
bază de cărbune activ, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
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 lăptișor de matcă, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de semințe de in,
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu, suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori de
ganoderma lucidum, substituți alimentari sub
formă de prafuri, suplimente dietetice sub
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formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de
fructe, suplimente nutritive sub formă de prafuri
pentru băuturi, de tip instant, prezervative
folosite în scopuri medicale, prezervative de uz
igienic, prezervative, cafea, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea verde, cafea aromată,
amestecuri de cafea, extracte de cafea, cafea
gata preparată, esență de cafea, cafea cu
ciocolată, pungi de cafea, înlocuitori de cafea,
cafea măcinată, băuturi din cafea, boabe de
cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare (înlocuitori
de cafea), înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), miere,
miere naturală, miere cu trufe,
miere de
manuka, miere de helichrysum, miere biologică
pentru consum uman, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ciocolată, ciocolată
tartinabilă, ciocolată granulată, ciocolată cu
lichior, bomboane cu ciocolată, sosuri de
ciocolată, ciocolată cu alcool, trufe de ciocolată,
fondue din ciocolată, spume de ciocolată,
marțipan din ciocolată, gofre de ciocolată, fructe
trase în ciocolată, ciocolată tartinabilă conținând
nuci, nuci macadamia trase în ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, fructe de pădure
învelite în ciocolată, creme pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, amestecuri de
ciocolată caldă, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane învelite în ciocolată, băuturi
aromatizate cu ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, ciocolată de băut, ciocolată
cu lapte, ciocolată caldă vegană, băuturi
energizante, băuturi energizante care conțin
cafeină, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog pentru produsele mentionate anterior in
clasele 3, 5, 10, 30 si 32, servicii de publicitate,
marketing si promovarea produselor mentionate
anterior in clasele 3, 5, 10, 30 si 32, gestiunea
afacerilor comerciale, , asistență în afaceri,
management și servicii administrative in legatura
cu produsele mentionate anterior in clasele 3, 5,
10, 30 si 32, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare la

calorifere, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de calorifere si
radiatoare pentru a permite 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, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00963

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33 AP. 07, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

10/02/2021
ASOCIATIA CULTURALA
CONTRASENS, STR. SILISTRA,
NR. 15 SC. B AP. 21, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TMCULT
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 24.15.03
(591) Culori revendicate: rosu inchis, rosu
deschis, galben, negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activitati culturale, furnizare de activitati
culturale, coordonare de activitati culturale,
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activitati sportive si culturale, administrare
(organizare) de activitati culturale, activitati de
divertisment, sportive si culturale, organizare si
coordonare de activitati culturale, organizarea
de seminarii în materie de activitati culturale,
organizare de conferinte în materie de activitati
culturale, organizare de activitati culturale pentru
tabere de vara, educatie si instruire, simpozioane
pe teme de educatie, organizare de seminarii
referitoare la educatie, organizare de conferinte
referitoare la educatie, organizarea de congrese
în domeniul educatiei, organizare de concursuri
în materie de educatie, organizare de seminarii
pe teme de educatie, furnizarea educatiei,
consultanta profesionala referitoare la educatie,
cercetare în domeniul educatiei, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de evenimente
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de prezentari în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale si artistice,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunitatilor, organizare
de evenimente în scopuri culturale, publicarea
de materiale multimedia online, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de seminare online de
formare, furnizare de cursuri de instruire
online, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente educative, publicare
de calendare de evenimente, organizare si
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizare de evenimente sportive si culturale
comunitare, informare în legatura cu activitati
culturale, organizarea de conferinte referitoare
la educatie, organizare de conferinte cu
privire la educatie, furnizare de imagini online
nedescarcabile, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descarcate, educatie, organizare de festivitati în
scopuri culturale, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment si sportiv, realizare
de expozitii cu scopuri culturale, organizare
de expozitii în scopuri culturale, furnizare de
informatii despre activitati culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00964

(740)

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

08/02/2021
I&I DIAMANT S.R.L., STR.
OLANESTI, NR. 2, BL. 43, AP.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Anasta Crepe & Coffe
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de snack-baruri, 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, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de local public,
servicii prestate de localurile unde se servește
cafea, servicii prestate de localurile unde se
servește clatite, servicii prestate de localurile
unde se servește vafe si goufre.
───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00965

08/02/2021
ALEX EUROPASS SRL, STRADA
CHILIA VECHE NR. 3, BL. TD
16, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAESTRO
(511)
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45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00966

08/02/2021
AUREL-ILIE GHERMAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 120, JUDEȚUL
HARGHITA, TOPLITA, HARGHITA,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SHOP LIKE A PRO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.23; 18.01.19
(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, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, detergenți, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de

curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, nemedicinale, adeziv pentru extensii
de păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam
pentru cuticule, balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, produse ceruri de masaj,
produse cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, produse cosmetice care
conțin cheratină, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, preparate pentru
pedichiură nemedicinale, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse cosmetice. sub
formă de uleiuri, produse cosmetice organice,
produse
cosmetice
naturale,
produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate,deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum,
loțiuni și creme de corp parfumate, loțiuni bay
rum (cel mai des utilizate ca aftershave sau
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apă de colonie, dar și ca deodorante,
de-asemenea utilizate ca ingrediente în
fabricarea săpunului de bărbierit), șervețele
parfumate, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
spray-uri
pulverizatoare
pentru
corp,
preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie produse de parfumerie,
uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante și
antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, nemedicinale, preparate
și tratamente pentru păr, nemedicinale, săpunuri
și geluri nemedicinale, produse pentru epilare
și bărbierit, preparate pentru baie, apă
micelară, colagen hidrolizat de uz cosmetic,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții,
produse cosmetice funcționale, creme BB de
înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme și
loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuriparfumate, conuri
parfumate,
parfumuri
solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe
aromatizante pentru parfumuri,
spray parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de baie
parfumate, conuri de pin parfumate, odorizanți
de cameră, produse de parfumare pentru
cameră, difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei,
preparate
odorizante
pentru
împrospătarea
aerului, preparate pentru
împrospătarea covoarelor și mochetelor,
produse pentru îndepărtarea mirosului
de
animale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, rezerve
pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, fond de ten, ojă creion, ojăde unghii,
lac de unghii, adezivi pentru fixarea genelor
false, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, alifii, unguente (nemedicinale),
astringent produse de uz cosmetic, balsamuri
de buze, bază de machiaj, produse
cosmetice care conțin panthenol, preparate
pentru
curățarea
și lustruirea pielii și
încălțămintei, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, produse de curățare sub formă de
spume.

7. Echipament

(mașini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament (mașini)
pentru mișcare și manevrare, echipament
(mașini) pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, mașini și mașiniunelte de urgență și salvare, mașini de

distribuire, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare,
ambreiaje pentru mașini, altele decât cele
pentru vehicule terestre, alternatoare auto,
ambreiaje, altele decât cele pentru vehicule
terestre, amortizoare de șocuri pentru mașini,
amortizoare de torsiune pentru mașini
(componente ale mașinilor), amortizoare de
zgomot (componente ale mașinilor), angrenaje
pentru mașini, roboți industriali, foarfeci electrice,
mașini de tuns gazonul, mașini de găurit,
fierăstraie de traforaj (mașini), râșnițe de cafea
electrice, râșnițe pentru condimente (acționate
electric), roboți de cusut, mașini de cusut,
mașini de călcat și prese de rufe, mașini și
dispozitive de lipit și sudură, cricuri (mașini),
mașini de tuns iarba, mașini de tocat carne
(mașini electrice), curățitoare electrice cu înaltă
presiune (mașini), mașini de lustruit, mașini de
nituit, laminoare, șurubelnițe electrice, mașină de
laminat automată (laminatoare), mașini electrice
de tuns, dispozitive de tuns (acționate electric)
pentru animale, mașini de lipit, lămpi de lipit
(mașini), echipament de lipit și sudură, vinciuri,
mașini de spălat, aspiratoare pentru automobile,
saci pentru aspiratoare, aspiratoare pentru
curățarea umedă (mașini), mașini de spălat
covoare, mașini de spălat vase, mașini pentru
curățenie și curățare în exterior.
8. Arme ascuțite și contondente de mână, cu
excepția armelor de joc, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru ridicat (cricuri), foarfeci (ustensile de
mână), foarfeci de tuns (ustensile de mână),
mașini de tuns (ustensile de mână), aparate de
tuns animale (ustensile de mână), instrumente
manuale de tuns, fiare de călcat, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică
(ustensile de mână), ciocane.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, aparate, instrumente și cabluri
pentru
electricitate,
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,
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multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, logger
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb,
căști, căști in-ear, cutii pentru căști, bureți
pentru căști, casti fara fir, amplificatoare
pentru căști, boxe, boxe portabile, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), vizoare
cu stabilizare giroscopică, giroscoape pentru
stabilizare, laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, huse din piele pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri

prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, playere mp4,
player portabil multimedia, ochelari 3D playere
multimedia, telecomenzi multifuncționale, stații
de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
pentru mașini (ICE), sisteme de divertisment
audiovizual pentru mașină, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, carcase de
acumulatoare , carcase de baterii, carcase
de calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDE), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
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mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media,
înregistrat sau descărcabil, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, camere
video activate de mișcare, routere wireless,
emițătoare, emițătoare-receptoare, microfoane,
ochelari, ochelari (optică), lentile pentru ochelari,
suporturi pentru ochelari.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații industriale de tratare,
instalații nucleare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate,
fierbătoare electrice, lămpi electrice, lămpi
solare, lămpi reflectoare, lanterne solare,
lanterne reîncărcabile, lanterne electrice, becuri
fluorescente, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de iluminat, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
uscătoare de păr.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice

și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, stropitori (aspersoare), ghivece de
flori, fierbătoare neelectrice, cârpă pentru
ochelari, termosuri, perii, perii cosmetice, perii
pentru încălțăminte, perii pentru curățat, acvarii
și vivarii, dispozitive pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, piepteni pentru animale, colivii
pentru păsări, dispozitive de alimentare pentru
animale domestice acționate de acestea, litiere
pentru animale de companie, caserole (veselă),
capace pentru caserole, râșnițe neelectrice.
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jucării pentru
animale, aparate pentru exerciții fizice, jocuri de
societate
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop medicinal sau comercial, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
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pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material

pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe, flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu telefoane,
laptopuri, tablete, componente hardware si
periferice pentru dispozitive inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat si reflectoare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00967

08/02/2021
ANDRA STORE SRL, ȘOSEAUA
NICOLINA NR. 71, BL. 982, SC. A,
ET. 3, AP. 13, IAȘI, 700716, IAȘI,
ROMANIA

COLLIN STYLE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii.
18. Genți.
25. Îmbrăcăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00968

(740)

NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/02/2021
SHARKENOMU SRL, BD. TUDOR
VIANU, NR. 25-27, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WORKZY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, recrutare de personal,
servicii de recrutare de personal, servicii de
consultanță în recrutare de personal, plasare
și recrutare de personal, publicitate pentru
recrutare de personal, consultanță privind

recrutarea de personal, servicii profesionale
de recrutare a personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de intermediere de
recrutare de personal, recrutare ș i plasare
a forței de muncă, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă, plasarea
forței de muncă, consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de agenție de plasare
pentru muncă temporară, servicii de plasare
temporară a forței de muncă, servicii de plasare
de forță de muncă temporară, servicii de potrivire
la un loc de muncă, organizare și coordonare
de târguri de locuri de muncă, servicii
de consiliere și consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de consultanță și
consiliere referitoare la plasarea forței de muncă,
consultanță în materie de ocupare a forței de
muncă și administrarea de personal, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte (pentru terți), intermediere publicitară,
servicii de intermediere în achiziții pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere între voluntarii
califica ți și organizațiile nonprofit, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, servicii
de externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, intermediere de
contracte de cumpărare, și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
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servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri,
agenții de plasare de personal, asistență în
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în materie de angajări, consultanță
în materie de personal, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanță privind
selectarea de personal, evaluarea cerințelor
privind personalul, consultanță privind plasarea
personalului, furnizare de personal administrativ,
furnizare de informații în materie de angajare,
furnizare de personal de vânzări remunerat
pe bază de comision, furnizare de personal
temporar pentru asistență administrativă,
management de personal din domeniul
marketingului, leasing de personal, recrutare
de personal permanent, publicitate în vederea
recrutării personalului, plasare de personal
permanent, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
redistribuire de personal, selecție de personal
(pentru terți), servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
personal, servicii de head hunting, servicii de
planificare de carieră, servicii de transfer al
angajaților, asistență în afaceri, administrare
de afaceri, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), date referitoare la afaceri, consultanță în
materie de relocalizare a firmelor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
întocmire de rapoarte economice, planificare
a întâlnirilor de afaceri, organizare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, managementul
și administrarea afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, prelucrare de
date, sistematizare și management, compilare
de baze de date computerizate, compilare
de date pentru terți, compilare de date
în baze de date electronice, căutare de
informații în fiș iere informatice, pentru
terți, colectare de date, actualizare și
administrare de informații în registre, compilare
de date statistice, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, pregătirea

inventarierii, inventar, gestionare de fișiere
informatice, introducere de date și prelucrare de
date, elaborare de date statistice comerciale,
compilații statistice, servicii de management
de inventar, servicii de introducere de date
informatice, servicii de introducere de date,
servicii de informații statistice în afaceri, servicii
de gestionare a datelor, servicii de compilare
de date statistice, prelucrare electronică a
datelor, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, verificarea prelucrării datelor,
verificare de date computerizate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asisten ță și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul.
42. Asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
web, consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (SaaS), asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare și pentru întocmirea de
rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, cloud computing (computerizare în
nori), servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software online nedescărcabil pentru transmiterea de date,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, furnizare de facilități informatice pentru
stocarea electronică de date digitale, furnizare
de software nedescărcabil online, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, închirierea de
programe informatice, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
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inventarului, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, leasing de software cu
autentificare unică pentru aplicații, platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, închirierea și întreținerea software-ului
de computer, închirieri de aplicații informatice,
software ca serviciu (SaaS), stocare de
date, stocare de date folosind tehnologia
blockchain, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, servicii de backup de
date, stocarea electronică a datelor, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, testare, autentificare și controlul
calității, certificare (controlul calității), controlul
calității, control tehnic și inspecție, evaluarea
calitatii, testare, analiză și evaluare a serviciilor
terților în vederea certificării, teste de control
al calității, consultanță în materie de control al
calității, controlul calității pentru terți.

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00970

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/02/2021
SYNERGETICS CORPORATION
SRL, STR. PUȚUL LUI ZAMFIR
NR. 22-24, AP. 4A, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00969

08/02/2021
AVA-SENSES SRL, STRADA
AUREL VLAICU NR. 101, BL.
I2, SC. A, AP 5, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900075, CONSTANȚA, ROMANIA

e-Parteneri
(531)

AVA-SENSES
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.12; 26.11.25
Culori revendicate: galben (PMS
107),negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.10; 26.15.25; 26.04.02;
24.15.11
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
129), gri (Pantone 432)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicație web descărcabilă destinată
integrării/schimbului de date și proceduri
administrative între administrațiile publice,
locale și centrale, și parteneri din mediul
administrativ, public sau privat, publicații
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, broșuri electronice descărcabile
destinate schimbului de date și proceduri
administrative între administrațiile publice, locale
și centrale, și parteneri din mediul administrativ,
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public sau privat, software informatic utilitar
descărcabil, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile în scopul integrării/
schimbului de date și proceduri administrative
între administrațiile publice, locale și centrale,
și parteneri din mediul administrativ, public
sau privat, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, baze de date
(electronice), baze de date computerizate, baze
de date interactive, software interactiv pentru
baze de date, programe de calculator pentru
accesarea bazelor de date, software pentru
cloud computing.
42. Dezvoltare, întreținere și actualizare de
software și aplicații software destinate integrării/
schimbului de date și proceduri administrative
între administrațiile publice, locale și centrale,
și parteneri din mediul administrativ, public sau
privat, asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, destinate integrării/schimbului de date
și proceduri administrative între administrațiile
publice, locale și centrale, și parteneri din
mediul administrativ, public sau privat, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line destinat integrării/schimbului de date
și proceduri administrative între administrațiile
publice, locale și centrale, și parteneri din
mediul administrativ, public sau privat, software
ca serviciu (SaaS), platforma ca serviciu
(PaasS), infrastructură ca serviciu (IaaS), servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, stocarea
electronică a datelor, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
site-urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, închirierea de software
pentru calculatoare, închirieri de aplicații
informatice, cloud computing, programare de
aplicații multimedia, găzduire de date, fișiere,
aplicații și informații computerizate, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, servicii interactive de
găzduire care permit utilizatorului să publice
și să distribuie propriile sale conținuturi și
imagini online, dezvoltare de baze de date în
scopul integrării/schimbului de date și proceduri
administrative între administrațiile publice, locale
și centrale, și parteneri din mediul administrativ,
public sau privat, întreținerea bazelor de date,

actualizarea bazelor de date informatice, crearea
și întreținerea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 00972

(740)

ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI NR 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

09/02/2021
IONUT PRIM TRANS SRL, STR.
GLICINELOR NR. 8, BLOC M53,
SCARA 1, ETAJ 7, APARTAMENT
48, SECTOR 5, BUCURESTI,
025511, ROMANIA

(540)

YMG LOGISTIC
(531)

Clasificare Viena:
18.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: negru, roșu,
portocaliu, galben, albastru închis,
albastru deschis, mov, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate în sectorul transport și
livrare, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de prelucrare
de date în domeniul transporturilor, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul
transportului
și
al
livrărilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
servicii de publicitate privind sectoarele
de transport, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
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anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
39. Transport de marfă, transport terestru de
marfă, organizarea transportului de marfă,
servicii de transport de marfă, depozitare de
marfă după transport, servicii de transport
rutier de marfă, transport cu vehicule grele de
marfă, depozitare de marfă înainte de transport,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
servicii specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, localizarea vehiculelor de pasageri
sau de marfă folosind calculatoare sau sisteme
de poziționare globală (informații referitoare
la transporturi), transport, transport terestru,
transport securizat, transport rutier, organizarea
transportului, logistică de transport, transport
de containere, transport cu camionul, servicii
de transport, transport de bagaje, transport și
depozitare, transport de mărfuri, transport de
bunuri, transport prin curier, transport de valori,
transport de colete, transportare de mărfuri,
transport securizat de bunuri, organizarea

serviciilor de transport, transport securizat cu
camion, servicii de transport rutier, închirierea
mijloacelor de transport, servicii pentru
transportul bagajelor, consultanță profesională
privind transportul, organizarea transportului de
mărfuri, organizarea transportului de colete,
servicii de transport de containere, servicii
de asistență rutieră (transport), transport
frigorific de mărfuri congelate, transport și
depozitare de bunuri, servicii de transport
de mărfuri, transport și livrare de bunuri,
transport de mărfuri în vrac, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, închirieri de vehicule de transport,
închirieri de vehicule pentru transport, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de organizare
a transportului, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, închirieri (charter) de
mijloace de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, distribuție (transport) de
mărfuri pe șosea, servicii de transport și
expediție de mărfuri, servicii de transport
rutier containerizat de mărfuri, organizarea
transportului de pachete pe cale terestră,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, închirierea pe bază de
contract a vehiculelor pentru transport, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare și
transport, servicii consultative privind urmărirea
produselor în tranzit (informații referitoare la
transporturi), închiriere de platforme de ridicare
cu autopropulsie folosite în scopuri de transport,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, depozitarea mărfurilor, depozitare de
vehicule, depozitare de pachete, depozitare de
colete, depozitare de containere, depozitare
în vrac, depozitare de produse, servicii de
depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare temporară de livrări, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, închirieri de containere
de depozitare, depozitare de produse în magazii,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
depozitare de produse, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, servicii de depozitare de
alimente congelate, închirieri de containere de
depozitare portabile, depozitare de containere
și de mărfuri, depozitare de alimente congelate
în magazii, servicii de consiliere privind
depozitarea mărfurilor, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, servicii de
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depozitare și păstrare în magazii, închiriere de
camioane, închirieri de camioane și vehicule,
închirieri de camioane și remorci, închiriere
de vehicule, închiriere de vehicule terestre,
organizare de închirieri de vehicule, închiriere de
vehicule pentru marfă.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 00973

M 2021 00974

09/02/2021
MERLIN SECURITY SRL, STR.
IULIU MANIU NR. 7, CORP
CLĂDIRE NR. 297, SUPRAFATA
45 MP, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/02/2021
ARCHER GUARD SRL, STR. IULIU
MANIU NR. 7, CORP CLĂDIRE
NR. 297, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MERLIN SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servcii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

ARCHER SECURITY

───────
(531)

Clasificare Viena:
02.01.02; 26.01.01; 27.05.01; 23.01.05;
24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servcii de pază, servcii de pază pe timp de
noapte, servcii de gardă de corp.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00975

(210)
(151)
(732)

09/02/2021
OPTIC PARTNER SRL, STR.
THEODOR BURADA 38A,
ET. 1, BIROU 5, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
023709, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2021 00976

09/02/2021
TRANSILVANIA NUTS SRL,
CALEA ALBA IULIA NR. 36,
JUDEȚUL ALBA, DRÂMBAR, COM.
CIUGUD, 517241, ALBA, ROMANIA

PROview
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (HEX fc0303),
galben (HEX c7c6c5)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Lentile cu excepția celor pentru implantare
chirurgicală, lentile oftalmologice, lentile
interschimbabile, lentile brute, lentile optice,
lentile antireflex, lentile pentru ochelari, lentile
corectoare (optică), lentile din material plastic.
───────

Be Smart By Nutribon
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
raportare fotografică, prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, fotografie, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
scrierea de scenarii de film, altele decât cele
publicitare, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

M 2021 00977

09/02/2021
RAZVAN MUNTEANU, STR. ION
CREANGA 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
ZARNESTI, 505800, BRAȘOV,
ROMANIA

PIZZA CĂPITA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00978

(210)
(151)
(732)

09/02/2021
CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI
NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CMW CAT MEDIA WORLD
(531)

M 2021 00979

09/02/2021
CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI
NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CMW CAT MUSIC WORLD

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
echipamentelor
audio,
41. Închirierea
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de knowhow (instruire), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziţie

(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Închirierea
echipamentelor
audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de knowhow (instruire), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de filme, servicii de
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studiouri de film, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
raportare fotografică, prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, fotografie, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
scrierea de scenarii de film, altele decât cele
publicitare, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00982

09/02/2021
TRANSILVANIA NUTS SRL,
CALEA ALBA IULIA NR. 36,
LOCALITATEA DRÂMBAR,
JUDEȚUL ALBA, COMUNA
CIUGUD, 517241, ALBA, ROMANIA

batoane pe bază de fructe ca substituienti
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituienti alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, amestecuri de fructe și
nuci preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, nuci aromate preparate,
nuci conservate, nuci cu coajă preparate, nuci
de acaju preparate, nuci de acaju sărate,nuci
de betel prelucrate,nuci de cocos uscate,nuci
macadamia preparate, nuci opărite, nuci pecan
preparate,nuci preparate, nuci uscate, toppinguri de nuci, unt din diferite nuci sub formă de praf.
30. Batoane de nuga cu nuci pecan, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
ciocolată tartinabilă conținând nuci, făină de
nuci, nuci macadamia trase în ciocolată, nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, sosuri care conțin nuci,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane cu musli, batoane de cereale, batoane
de cereale bogate in proteine ,batoane de
cereale și batoane energizante, batoane de nuga
cu nuci pecan, batoane de nuga învelite în
ciocolată,batoane dulci, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
învelite în ciocolată, batoane pe bază de cereale
ca substituienti alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), produse din cereale sub
formă de batoane.
35. Administrarea afacerilor, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, servicii de
agenții de import-export, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de comerț cu ridicata, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț online.
───────

Fii Destept By Nutribon
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
673

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00983

09/02/2021
PRACTIC S.A., STRADA BISERICA
AMZEI NR. 21-23, CORP C3,
ETAJELE 1 ȘI 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 00984

(740)

CABINET MARILENA COMANESCU,
PIATA DOROBANTI NR. 4, SC B, ET.
2, AP 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010588, ROMANIA

09/02/2021
MONDOFIX, INC., 99 RUE
EMILIEN MARCOUX, SUITE 101,
J7C 0B4, QUEBEC, BLAINVILLE,
CANADA

(540)

FIX AUTO
(511)

PRACTIC
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.17; 26.13.25
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(R0G170 B195), albastru închis (R1
G66B106)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor
(bunuri
imobiliare),
închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Asamblarea parbrizelor pentru autovehicule,
asamblarea
pieselor
pentru
vehicule,
asamblarea pieselor de schimb pentru vehicule,
servicii de reparații și întreținere ale vehiculelor,
servicii de reparații auto, în regim de urgență,
servicii de reparații pentru caroserii, servicii
de reparații ale vehiculelor deteriorate în
accident, servicii de reparații parbrize, servicii
de construcție de standuri expoziționale, servicii
de construcții de bunuri comerciale comerciale,
servicii de construcții de magazine, servicii de
construcții de standuri și magazine.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 00985

09/02/2021
GABRIELA - IOANA GÜNTER,
NR. 203 (COMUNA BEBA VECHE),
JUD. TIMIŞ, CHERESTUR, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

M 2021 00986

09/02/2021
ALEXANDRA IOANA
GOSPODARU, STR. SMARANDA
BRAIESCU NR. 16, BL. 2B EC
B, ET. 3, AP. 27, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014202, ROMANIA

DAC WARRIOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de competiții sportive.
───────

FAFA PARK

(210)
(151)
(732)

M 2021 00988

(740)

CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ANDRIAN FLORINEL PFA,
REPUBLICII BL. 212 SC. D AP. 11,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 06.01.02; 06.01.04; 05.01.10;
27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#2b529f), verde (HEX #58bb2d),
portocaliu (HEX #f48704), magenta
(HEX #e30050)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii furnizate de parcuri de distracție,
servicii furnizate de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară.

09/02/2021
S.C. ADVANCED EUROPEAN
LOGISTICS S.R.L., STR.
BRANDUSELOR NR. 13, BL. 9C,
AP. 4, JUD. PRAHOVA, SINAIA,
106100, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

───────

Boga ROOMS
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, cafenea, bar, servicii
de bufet, servicii de catering, servicii de furnizare
de băuturi şi produse alimentare, servicii de
cazare temporară în regim hotelier sau de
pensiune.
───────

33. Băuturi

alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00989

09/02/2021
RIVULUS DEVELOPMENT
S.R.L., STR. ALEXANDRU
ODOBESCU NR.3, AP.18, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430101, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

09/02/2021
RADU CIOFU, ALEEA CAMPUL
CU FLORI, NR. 4, BL. D26, SC. A,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Seomark
(511)

(540)

neaoş
(531)

M 2021 00992

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere și produse de bere, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate
online,
organizarea
de
publicitate, publicitate și marketing, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate în reviste, servicii de publicitate,
publicitate
și
reclamă,
publicitate
prin
corespondență, publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate în vederea recrutării
personalului., agenții de publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii promoționale de publicitate, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate
digitală, publicitate directă prin poștă,
consultanță privind publicitatea comercială,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii
de reclamă și publicitate, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon.
38. Comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
furnizarea de camere de chat pe internet, servicii
de videoconferinţă, servicii de podcasting,
servicii de transmisii audiovizuale, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea
şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de pregătire,
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organizare de cursuri de formare (instruire),
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
informaticii, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, organizare de
webinare.
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)
(151)
(732)

M 2021 00995

(740)

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

───────

09/02/2021
ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.
BUREBISTA NR.2, BL.D14,
SC.2, ET.3, AP.39, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
(210)
(151)
(732)

M 2021 00994

(740)

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

09/02/2021
IONEL BURTEA, STR.
PETROLIŞTILOR NR.330A,
JUDETUL GORJ, ŢICLENI, GORJ,
ROMANIA

BIOAS PURE Bucharest

(540)

(531)

AMUR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, vinuri,
vinuri spumante.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing,publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 00996

(210)
(151)
(732)

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

(540)

09/02/2021
ALEXANDRA VORNICU, BLD.
UNIRII NR. 61, BL. F3, SC.1, ET.4,
AP. 14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

09/02/2021
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

MyClub
(511)

(540)

Taina Domnitei
(531)

M 2021 00997

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
conserve cu legume, conserve și murături,
fructe conservate, legume conservate, legume în
conservă, compot, dulcețuri, gemuri, marmelada
din fructe, jeleuri comestibile, paste de legume,
produse tartinabile pe bază de legume, zacuscă.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, siropuri
pentru băuturi nonalcoolice, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothies.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 00998

09/02/2021
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

ETICHETA "FARA"
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, 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 produse similar sub
formă de înghețată, 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.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.,
Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

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 produse similar sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.,
Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 00999

09/02/2021
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

CRESTEM BINELE
PRINTRE NOI
(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, gemuri,
679
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01000

(740)

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

09/02/2021
STIL IMOBIL S.R.L., STR.
SMÂRDAN, NR. 1, JUDETUL IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

STIL IMOBIL Cheia
ta este la noi!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 07.01.08
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2597)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii 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,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
audit financiar, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing, 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, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
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(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, servicii de
lichidare a afacerilor, financiare, investiţii de
capital, strângerea de fonduri caritabile, servicii
de birou de credit, depozite de valori, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), servicii financiare,
evaluare fiscală, finanţare pentru achiziţia în
rate, finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, investiţii în fonduri, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, 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
garanţii, funcţii de administrator fiduciar sau
custode.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01001

09/02/2021
AUCHAN ROMÂNIA SA, STR.
BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAM. 1,
SECT. 6, BUCUREŞTI, ROMANIA

RETETA RESPONSABILA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01004

(740)

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

09/02/2021
DRAGOS-ION DRAGUSIN,
STR.GENERAL TOMA GHENEA,
NR.2, JUD. ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

GOLDEN TIPS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii in materie de pariuri, servici de
pariuri sportive on line, servicii de pariuri si jocuri
de noroc.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01005

(740)

KEYPI-API SRL, STR. TURDA
NR.127, AP. 91, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/02/2021
POPI INVEST CORP, STR.
MAGURA FLORILOR NR. 13A,
LOT. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NEGÜRI

ochi medicinale, soluţii sterile pentru scopuri
medicale, soluţii pentru lentile de contact,
dezinfectante pentru lentile de contact.
9. Ochelari, ochelari corectori, ochelari de soare,
lentile de contact, rame din metal, materiale
sintetice sau din plastic de și pentru ochelari de
vedere sau de soare, șnururi și lănțișoare pentru
ochelari, etuiuri pentru ochelari de soare, braţe
pentru ochelari de soare, lanţuri pentru ochelari
şi pentru ochelari de soare, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripţie, tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare, ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on).
10. Instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, instrumente terapeutice pentru
oftalmologie, instrumente oftalmologice, aparate
pentru analize oftalmologice
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate
mediile cunoscute sau care se vor dezvolta
ulterior, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă si consultanţă comercială, servicii
de import-export, publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele inclusiv on-line
într-o reţea computerizată, magazine online şi
lanţuri de magazine, administrare de afaceri.
44. Servicii de oftalmologie.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Șervețele pentru șters ochelarii impregnate
cu detergent, soluții pentru curățarea lentilelor
de ochelari, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere.
5. Preparate
oftalmologice,
produse
oftalmologice de uz oftalmologic, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
picături de ochi pentru uz medical, picături
pentru ochi de uz medical, picături pentru
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01007

09/02/2021
TEODORA TIRIBA, 1 DECEMBRIE
NR. 19, SC. A, AP.1, JUD. SIBIU,
MEDIAS, 551090, SIBIU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice, îngrijirea sănătăţii,
servicii de centre de sănătate, servicii de
consiliere în domeniul sănătăţii, asistenţă
medicală.
───────

Coffee Quest

(210)
(151)
(732)

M 2021 01009

(740)

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

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.03.04; 05.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea

(540)

INOVI

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

M 2021 01008

(740)

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC 21 APARTAMENT
44, JUD. MUREŞ, TÂRGU MURES,
540382, MUREȘ, ROMANIA

09/02/2021
CABINET DENTAIRE MAG&C
SPRL, RUE DU GROS GLAND, 41,
LIEGE, 4000, BELGIA

(540)

MAG CABINET DENTAIRE

10/02/2021
INOVI SMART TECHNOLOGIES
SRL, STR. EROILOR, NR. 11,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550361, SIBIU,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Afișaje cu cristale lichide, cristale de galenă
(detectoare), oscilatoare cu cristal de cuarț,
oscilatoare cu cristale de cuarț, cristale de
referință pentru frecvență, LCD (ecrane cu
cristale lichide), puncte cuantice (materiale
semiconductoare cristaline), ecrane de afișare
cu cristale lichide, ecrane cu cristale lichide
(LCD) pentru sisteme home cinema, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (LCD),
detectoare din cristal de galenă utilizate în
electronică, celule de energie solară din silicon
cristalin, proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale
lichide), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), oscilatoare cu cristal cu compensare de
temperatură, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment
cu ecrane cu cristale lichide, panouri tftlcd (tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu
cristale lichide), folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, monitoare
lcd, proiectoare lcd, panouri lcd, ecrane lcd
de dimensiuni mari, dispozitive de detectare,
software pentru detectarea incendiilor, aparate
pentru detectarea radiațiilor, aparate pentru
detectarea incendiilor, aparate pentru detectarea
683
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gazelor, aparate pentru detectarea particulelor,
aparate pentru detectarea căldurii, instrumente
pentru detectarea traficului, aparate pentru
dragajul minelor (detectare), aparate și
instrumente de detectare, sisteme de detectare
a dronelor, aparate de detectare acustice
subacvatice, aparate pentru detectarea nivelului
apei, simulatoare tv pentru detectarea hoților,
aparate de măsurat pentru detectarea
sateliților, aparate de detectare cu raze
infraroșii, sisteme de detectare automată
a dronelor, senzori pentru detectarea de
obiecte, alarme pentru detectarea gazelor
inflamabile, aparate pentru detectarea banilor
falși, software pentru detectarea de riscuri,
software pentru detectarea de amenințări,
senzori pentru detectarea deschiderii și închiderii
ușilor, senzori pentru detectarea deschiderii
și închiderii geamurilor, detectoare nucleare
pentru detectarea particulelor de radiații,
dispozitive de laborator pentru detectarea
secvențelor genetice, aparate de detectare a
scurgerilor de apă, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, software
de calculator pentru detectarea pericolelor
pentru rețelele de calculatoare, software
pentru sisteme de detectare a accesului
neautorizat (IDS), software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
aparate de detectare și măsurare a distanței
cu ajutorul razei coerente (LIDAR) pentru
vehicule, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR),
holograme, film holografic, ecrane holografice,
proiectoare holografice, aparate holografice,
discuri holografice, plăci holografice, imagini
holografice, aparate holografice de securitate,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, dispozitive de afișare de imagini
holografice montate pe cap, inele inteligente,
difuzoare inteligente, contoare inteligente,
ceasuri inteligente, ochelari inteligenți, software
pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, portaluri inteligente pentru
comunicare, software de inteligență artificială,
software pentru contracte inteligente, căști
pentru telefoane inteligente, cititoare de carduri
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, sisteme de
inteligență artificială, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, roboți umanoizi cu

inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
stocare definită prin software, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
sisteme inteligente de înregistrare a distanței,
software de inteligență artificială pentru
supraveghere, software pentru procese de
fabricație inteligente, programe pentru sisteme
de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, comenzi de sistem pentru
procese de fabricație inteligente, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente
pentru pre-procesare de date, software pentru
integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume
mari de date, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software interactiv, terminale
interactive, software video interactiv, publicații
electronice interactive, aparate video interactive,
software de divertisment interactiv, table
electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator
interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, carduri inteligente codificate, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente, stații
de andocare pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
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inteligente, software de recunoaștere inteligentă
a caracterelor, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), ecrane de computer, ecrane de
proiecție, ecrane de afișare, ecrane de televizor,
ecrane electronice tactile, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,
ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile, filtre
optice pentru ecrane, monitoare cu ecran plat,
monitoare cu ecran tactil, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, interfețe seriale pentru
ecrane (DSI), software pentru economizor de
ecran, ecrane de afișaj cu leduri (LED), ecrane
cu diode emițătoare de lumină, economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
proiectoare digitale, agende digitale, panouri
digitale, emițătoare digitale, amplificatoare
digitale, indicatoare digitale electronice, servere
video digitale, servere audio digitale, convertor
analog-digital, scannere grafice digitale, tablete
grafice digitale, dispozitive senzoriale digitale,
controlere electronice digitale, medii de stocare
digitale, indicatoare de cuplu digitale, personal
digital assistant (PDA), panouri informative
digitale, fișiere digitale (PODCAST), procesoare
de semnale digitale, temporizatoare digitale
pentru ouă, cântare electronice digitale portabile,
aparate pentru telecomunicații digitale, pupitre
digitale de mixare, asistente personale digitale
(PDA), grafică digitală (software descărcabil),
suporturi digitale de înregistrare, procesoare
digitale de sunet, contoare de panou digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, genti pentru playere
media digitale, software pentru stocare digitală
distribuită, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, imprimante color digitale pentru
documente, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de transmisie optică digitală,
aparate digitale pentru controlul proceselor,
aparate cu interfață audio digitale, dispozitive
electrice mobile de comunicații digitale, software
pentru furnizori de soluții digitale, aparate
de înregistrare digitală a vocii, carduri de
memorie secure digital (SD), panouri de
semnalizare cu afișaj digital, unități programabile

cu citire digitală, aparate de criptare digitale
cu autosincronizare, generatoare de funcții prin
sinteză digitală, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate digitale de
redare a sunetului, dispozitive de comunicații
electronice digitale portabile, dispozitive pentru
streaming-ul de suporturi digitale, programe de
calculator stocate în format digital, software și
platforme digitale de telefonie, scanere cu intrare
și ieșire digitală, software pentru prelucrarea
de imagini digitale, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, aparate de formare de imagini
pentru amprente digitale, comutatoare pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
rutere pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri
publicitare
(luminoase),
panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri electronice pentru
notițe, panouri de comandă (electrice),
panouri de bord electrice, panouri de control
tactile, panouri indicatoare modulare luminoase,
panouri de afișare electronice, panouri de
conexiune electrică, panouri din fibră optică,
structuri de panouri solare, panouri indicatoare
mecanice luminoase, panouri pentru distribuția
electricității, panouri de distribuție electrică,
panouri de afișaj electronic, panouri de
conexiuni (electrice), panouri plane de afișare
electroluminiscente, panouri luminoase de
afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
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metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de
afișaj din metal (luminoase sau mecanice),
panouri de afișaj cu oled (diodă organică
emițătoare de lumină), software pentru master
în educație, telefoane de conferință, software
pentru conferințe, software pentru conferințe
video.
35. Servicii de inteligență competitivă, prestarea
de servicii de piață inteligentă, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business
intelligence), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, organizare
de licitații virtuale interactive, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 9,
16, 20, 25, 28 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,

servicii
pentru
promovarea
exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
promovarea
produselor
și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, promovare de produse și
servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
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anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă.
38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (IVR),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de
fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin
terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului la

platforme de internet în scopul schimbului de
fotografii digitale, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit,
servicii de telecomunicații, respectiv, servicii isdn
(rețea cu servicii digitale integrate), închiriere
de facsimile, servicii pentru conferințe în rețea,
servicii de conferințe pe web.
41. Furnizarea educației, formarea echipelor
(educație), educație și instruire, consiliere
în carieră (educație), educație vocațională
pentru tineri, servicii de educație tehnologică,
educație în domeniul informaticii, informații în
materie de educație, servicii de conferințe,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizare de cicluri
de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizarea și conducerea
de conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii, realizarea de seminarii,
organizare de seminare de instruire, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
seminarii și congrese, organizare de seminare
de pregătire continuă, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale.
42. Furnizarea de programe de calculator
cu inteligență artificială în rețele de date,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SaaS), găzduire de
aplicații interactive, dezvoltare de softwareuri multimedia interactive, furnizarea accesului
temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
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procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică
de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet pentru
stocarea de fotografii digitale, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01010

(740)

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

10/02/2021
INOVI SMART TECHNOLOGIES
SRL, STR. EROILOR, NR. 11,
SC.A, JUD. SIBIU, SIBIU, 550361,
SIBIU, ROMANIA

(540)

IGlass
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Afișaje cu cristale lichide, cristale de
galenă (detectoare), LCD (ecrane cu cristale
lichide), celule de energie solară din
silicon cristalin, detectoare pentru spargerea
geamurilor, dispozitive, produse şi circuite
electronice şi electrice, geamuri inteligente (cu
folie cu cristale lichide), pereţi cortină din sticlă
inteligentă (cu folie cu cristale lichide), panouri
din sticlă inteligentă a căror proprietăţi se
schimbă la aplicarea unei tensiuni electrice,
produse din sticlă inteligentă cu proprietăţi
de schimbare instantanee din clar în mat,
intimitate şi securitate, protecţie la lumina,
protecţie la raze ultraviolete (UV), panouri
fotocromice, termocromice sau electrocromice
care, în funcţie de lumina sau temperatura
sau la comanda, îşi pot schimba culoarea
sau pot deveni translucide sau chiar opace,
sisteme de comandă electrică pentru produse
din sticlă inteligentă, senzori, cabluri electrice,
telecomenzi, dispozitive de control manual, de

control automat, de telecomandă a transparenţei
produselor din sticlă inteligentă când soarele le
luminează direct şi revenirea la normal când
se inoreaza, instalaţii de control a nivelului
de încălzire solară, anivelului de strălucire, a
intimităţii interioarelor birourilor sau altor tipuri
de incinte, ecrane şi panouri publicitare din
sticlă inteligentă, aparate şi echipamente de
proiecţii, aparate electronice şi instrumente
pentru reproducerea de imagini şi sunete,
piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior, panouri de control electronic
pentru ferestre, unităţi de interfaţă pentru
înterpretarea informaţiilor, programe pentru
calculatoare destinate, în deosebi, reclamelor,
vitrinelor, birourilor, caselor intelingente, aparate,
programe pentru calculatoare destinate, în
deosebi, reclamelor, vitrinelor, birourilor, caselor
inteligente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9, 16, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
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
cu scop publicitar sau comercial, 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,
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administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, închirierea
spaţiilor de publicitate, amenajarea spaţiilor
publicitare pentru alţii, afisaj, cronici publicitare,
difuzarea de anunţuri publicitare, publicarea
de texte publicitare, publicitate destinată, în
special, la distribuţia pe mari suprafeţe,
publicitate la locul de vânzare, publicitate
prin prospecte, afişe şi panouri, difuzarea
de materiale publicitare (broşuri, fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), publicitate
radiofonică, televizată, prin corespondenţă,
prezentări demonstrative de produse, difuzare
(distribuţie) de eşantioane, decorări de vitrine,
gestionarea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, distribuţia de prospecte şi
eşantioane, consiliere, informare sau asistenţă
în afaceri, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, proiecţii publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, 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, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,

promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru comercial, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
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. Instalare de folii pentru geamuri, instalare
de geamuri, instalare de geamuri și unități de
geamuri, montare geamuri pentru autovehicule,
montare de geamuri duble, instalare de geamuri
secundare, montare de sticlă de geamuri,
montare de geamuri (lucrări cu sticlă), instalare
de învelișuri protectoare pentru geamuri,
aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
servicii de montare de sticlă de geamuri pentru
clădiri, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii, reparare şi întreţinerea ferestrelor,
pereţilor, cortinelor din sticlă intelingentă,
întreţinerea sistemelor de comanadă electrică
pentru produse din sticlă inteligentă, montarea
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panourilor de sticlă decoraţiv-intelingente,
crearea de spaţii private, 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
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, tratament de
materiale, montarea peliculelor (filmelor) pe
ferestre, panouri, pereţi despărţitori şi altele
similare, în general pe orice suprafaţă vitrată, fie
ea plană sau curbă, aplicarea de folie inteligentă
autocolantă pe o sticlă deja montată, servicii
de asamblare şi montare de panouri, pereţi
despărţitori, ferestre pentru beneficiari, servicii
de asamblare şi montare a ferestrelor inteligente
în clădiri comerciale sau rezidenţiale, în vehicule,
acoperire cu folie subțire a componentelor
optice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01011

10/02/2021
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ARENA STARURILOR
(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
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
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video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză
chimică,
cercetare
chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01012

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01013

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NAPKLIN

(540)

BACTERIOSEPT
(511)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
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dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01014

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01015

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

VIRUKLIN
DR. KLIN

(511)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
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de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01016

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01017

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

DEZIKLIN
DR. SANITARY

(511)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
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distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01018

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01019

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

KLINOPURE
SEPTIPURE

(511)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanţi,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
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farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01020

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01021

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KLINNEX

(540)
(511)

KlinAll
(511)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01022

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2021 01023

10/02/2021
EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL R SA, SOS.
PIPERA 46D-46E-48, OREGON
PARK, CLADIREA B, PARTER,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DEZINOL

MISIUNEA VERDE
LA Europa fm

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

(531)

Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.03
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Radiouri.
35. Publicitate radio și de televiziune.
38. Radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, radiodifuziune sonoră digitală, difuzare de
programe radio.
41. Concerte muzicale pentru radio, emisiuni
de radio (programare), divertisment de radio
şi televiziune, montaj de programe radiofonice,
divertisment de radio şi televiziune.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01024

11/02/2021
EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL R SA, SOS.
PIPERA 46D-46E-48, OREGON
PARK, CLADIREA B, PARTER,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01025

(740)

Drakopoulos IP Services SRL, STR.
LUNEI NR.5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

10/02/2021
COFCO International (Beijing)
Co., LTD, 17/F, COFCO FORTUNE
PLAZA, NO. 8 CHAO YANG
MEN SOUTH ST., CHAO YANG
DISTRICT, BEIJING, CHINA

(540)

Deșteptarea României
(531)

Clasificare Viena:
01.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Radiouri.
35. Publicitate radio și de televiziune.
38. Radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, radiodifuziune sonoră digitală, difuzare de
programe radio.
41. Concerte muzicale pentru radio, emisiuni
de radio (programare), divertisment de radio
şi televiziune, montaj de programe radiofonice,
divertisment de radio şi televiziune.
───────

(531)

Clasificare Viena:
24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, făină, noodles, cereale procesate,
preparate din cereale, făină de fasole, orz
decorticat, orz măcinat, hrişcă, procesată, șroturi
pentru consum uman, mâncăruri preparate pe
bază de tăiţei, macaroane, paste, cacao, cafea,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, ceai, băuturi pe bază de ceai, zahăr,
dulciuri, produse de cofetărie, miere, fursecuri,
torturi/prăjituri, budinci, jiaozi, sushi, floricele de
porumb, gustări pe bază de cereale, amidon
alimentar, îngheţată, sare pentru gătit, sos
de soia, condimente, produse de asezonare,
drojdie pentru uz uman, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor, eterice şi a
uleiurilor esenţiale, preparate pentru întărirea
frişcăi, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, gluten preparat ca produs alimentar.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01026

(740)

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

10/02/2021
HOBBY HOME & DECO SRL, STR.
9 MAI NR. 33, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

LUNA HOME
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile), mobile
(rafturi de -), rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,

paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
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nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
perdele decorative din mărgele, cutii de

plastic decorative, cutii decorative de lemn,
plăci decorative din materiale plastice, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, panouri
decorative din lemn (mobilier), capace de piuliță
decorative (nemetalice), mobile decorative care
produc sunete, decorațiuni pentru uși, din
plastic, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni de perete,
din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, toate aceste produse
cu exceptia: paturi, așternuturi, saltele și perne,
saltele de dormit, coșuri pentru copii, coșuri
pentru bebeluși, balansoare pentru copii, saltele,
perne gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, huse matlasate de saltele, perne mari,
perne decorative, perne de maternitate, perne
decorative, perne pentru alăptat, perne de sprijin
pentru cap, perne din latex, perne gonflabile,
perne decorative, perne umplute, așternuturi (cu
excepția lenjeriei de pat), perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată),
articole pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
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cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, 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, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01027

10/02/2021
SISK CONTRACTOR S.R.L.,
PIAȚA UNIRII NR. 5, JUDEȚUL
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

GIBBS COFFEE
(531)
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(591)
(511)

Culori revendicate: verde, maro, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01029

(740)

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

10/02/2021
HOBBY HOME & DECO SRL, STR.
9 MAI NR. 33, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Luna Home
(531)

Clasificare Viena:
13.01.06; 19.09.01; 12.01.15; 26.05.01;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci

(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
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mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier

din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
perdele decorative din mărgele, cutii de
plastic decorative, cutii decorative de lemn,
plăci decorative din materiale plastice, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, panouri
decorative din lemn (mobilier), capace de piuliță
decorative (nemetalice), mobile decorative care
produc sunete, decorațiuni pentru uși, din
plastic, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni de perete,
din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, toate aceste produse
cu exceptia: paturi, așternuturi, saltele și perne,
saltele de dormit, coșuri pentru copii, coșuri
pentru bebeluși, balansoare pentru copii, saltele,
perne gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, huse matlasate de saltele, perne mari,
perne decorative, perne de maternitate, perne
decorative, perne pentru alăptat, perne de sprijin
pentru cap, perne din latex, perne gonflabile,
perne decorative, perne umplute, așternuturi (cu
excepția lenjeriei de pat), perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată),
articole pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
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de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, 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, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, 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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01031

(210)
(151)
(732)

M 2021 01032

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KLINOPRO
(511)

ALCHOSENSE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante, antiseptice, dezinfectante pentru
instrumente
medicale,
dezinfectante
de
uz veterinar, dezinfectante folosite pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante),
dezinfectante chimice pentru wc-uri, produse
dezinfectante
pentru
spălarea
mâinilor,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene, şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01033

(210)
(151)
(732)

M 2021 01034

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VIRUSEPT
(511)

SEPTOLIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01035

(210)
(151)
(732)

M 2021 01036

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KLINOGEL
(511)

AEROSAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate în
şerveţele, produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene, şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

706

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01037

(210)
(151)
(732)

M 2021 01038

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KLINOWIPES
(511)

KLINOL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01039

(210)
(151)
(732)

M 2021 01040

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KLINO
(511)

NEXTGUARD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01041

10/02/2021
KLINTENSIV S.R.L., SOS.
ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01042

(740)

CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

10/02/2021
DR REDDY'S LABORATORIES
LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(540)

KLINODIOL
(511)

REDTOZA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dezinfectanti,
biocide,
şerveţele
dezinfectante,
pansamente
dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante,
antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite
pentru
igienă,
fitile
de
sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01045

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

10/02/2021
PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Bebe googoo
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 02.09.01
(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 294C), albastru deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Şerveţele umede cosmetice pentru îngrijirea
bebeluşului,
șerveţele
pentru
bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare de uz
cosmetic, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, produse
nemedicinale de îngrijire pentru bebeluşi, loţiuni
nemedicinale pentru îngrijirea corpului pentru
bebeluşi, uleiuri pentru bebeluși nemedicinale,
uleiuri pentru copii nemedicinale, creme de corp
şi de față pentru bebeluși, creme de protecție
solară pentru bebeluși, pudră de talc pentru
toaletă, pudră pentru bebeluși pentru toaletă,
șampoane pentru bebeluși, geluri de duș pentru
bebeluși, spumante de baie pentru bebeluși,
creme de spălare pentru bebeluși, balsamuri de
păr pentru bebeluși, creme pentru schimbatul
scutecelor pentru bebeluși (nemedicinale),

săpunuri nemedicinale, preparate pentru spălare
pentru bebeluși, bețișoare de bumbac pentru uz
cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, alimente din lapte praf
pentru bebeluși, alimente pentru copii și sugari,
băuturi pentru copii mici, lapte praf (alimente
pentru sugari), lapte praf pentru copii mici,
lapte praf pentru sugari și copii mici, lapteformulă fără lactoză (pentru sugari), preparate
alimentare pentru bebeluși și sugari, suplimente
cu colostru, înlocuitori pentru laptele matern,
scutece de unică folosință pentru bebeluși,
scutece-chiloțel pentru bebeluși, scutece pentru
bebeluşi, chiloţei din celuloză, de unică folosinţă,
pentru învăţarea la oliţă, scutece-chilot de unică
folosinţă, pentru bebeluşi, scutece pentru copii,
din hârtie sau celuloză (de unică folosinţă),
scutece triunghiulare pentru copii (hârtie),
loțiuni si unguente anti-iritații pentru bebeluși,
pantaloni de unică folosință din celuloză pentru
fixarea scutecului bebelușului de uz medicinal,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși, unguente anti-iritații pentru bebeluși
de uz medicinal, prosoape sanitare/absorbante
sanitare.
7. Roboți de bucătărie electrici pentru alimentele
bebelușilor.
8. Tacâmuri speciale pentru bebeluși, agrafe de
păr pentru bebeluși si copii, linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, seturi pentru
manichiură pentru copii.
9. Cântare pentru bebeluşi, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși.
10. Tetine pentru bebeluşi / suzete pentru
bebeluşi, biberoane / sticle pentru bebeluşi,
supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, aspiratoare nazale pentru bebelusi,
cearşafuri pentru incontinenţă (aleze) pentru
bebeluși, suzete și tetine pentru bebeluși,
dispozitive pentru masaj gingival pentru
bebeluși, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), saltele cu aer
pentru bebeluși (de uz medical), termometre
pentru bebeluși pentru scopuri medicale, jucării
care zornăie cu inele pentru dentiție încorporate,
inele pentru erupția dentară, protecții pentru
biberoane.
11. Aparate pentru încălzirea biberoanelor
pentru bebeluși, aparate pentru încălzirea
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mancării pentru bebeluși, aparate pentru
sterilizarea biberoanelor.
12. Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
dispozitive de transport cu roți, pentru bebeluși,
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
scaune auto de siguranță pentru bebeluși,
scaune auto de siguranţă pentru copii, hamuri de
siguranţă pentru copii pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule pentru copii,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluși,
genţi pentru cărucioare pentru bebeluşi, pentru
cărucioare pentru copii şi pentru sisteme de
călătorie pentru copii.
16. Bavete din hârtie pentru bebeluși si copii.
18. Suporturi de prins pe corp pentru transportul
copiilor, port-bebe, marsupii pentru transportul
copiilor, marsupii pentru cărat copiii, genţi
compartimentate pentru bebeluși si copii,
harnasamente pentru protecția bebelușilor și a
copiilor, hamuri pentru primii paşi, hamuri pentru
ghidarea copiilor.
20. Mobilier pentru bebeluși, paturi nemetalice
pentru bebeluși și copii, țarcuri de joacă
pentru bebeluși, hamacuri pentru copii, scaune
pentru bebeluși, premergătoare pentru bebeluși,
coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru bebeluși
(pătuțuri), landouri, scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, pătuțurileagăn pentru bebeluși, pătuţuri de voiaj pentru
copii, perne antirostogolire pentru bebeluși,
perne pentru bebeluși, perne (altele decât cele
pentru uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, leagăne electrice pentru bebeluși,
leagăne portabile cu rotile, paturi portabile
pentru bebeluși, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, scaune de masă pentru bebeluși,
mese și suporturi pentru schimbarea bebelușilor,
covorașe pentru țarcuri de bebeluși, scaune de
baie pentru bebeluși, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, grilaje nemetalice de
protecție pentru bebeluși și copii (mobilier),
scaune de baie portabile pentru bebeluși,
destinate utilizării în cada de baie, scaune
gonflabile pentru cadă, scaune reductoare de
toaletă, cădiţe pentru măsuţe de schimbat
copiii, elemente de siguranţă pentru colţuri,
elemente de siguranţă pentru prize, sisteme de
închidere de siguranţă multifuncţionale, sisteme
de închidere de siguranţă pentru dulapuri,

taburet înălţător anti-derapant pentru baie pentru
copii.
21. Cădițe de baie pentru bebeluși, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, cădiţe gonflabile
pentru bebeluşi, căzi de baie pliante pentru
bebeluși, suporturi pentru căzi de baie portabile
pentru bebeluși, oliţe pentru copii, veselă pentru
copii, sticle izolante pentru bebeluși și copii,
dispozitive pentru scurgerea biberoanelor, perii
pentru curățarea biberoanelor pentru bebeluși,
căni de tranziție pentru bebeluși și copii, periuțe
de dinți care se pun pe degete pentru bebeluși,
periuțe de dinți pentru copii, bureți de baie pentru
bebeluși și copii și alte articole de baie pentru
bebeluși și copii, respectiv bureţi de baie pentru
copii, bureţi suport cădiţă pentru copii, căni de
clătire pentru copii, căşti pentru ochi şi urechi
pentru copii, piepteni pentru copii, perii de păr
pentru bebeluși și copii.
24. Pături pentru bebeluși, lenjerie de pat pentru
bebeluși, săculeți de dormit pentru bebeluși, saci
de dormit pentru bebeluși, prosoape (materiale
textile) folosite pentru bebeluși, pânze pentru
schimbarea scutecelor pentru bebeluși.
25. Chiloței pentru bebeluși, costume de
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, pantofi pentru
bebeluși, încălțăminte pentru bebeluși, ghetuțe
pentru bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
pantalonași pentru bebeluși, sandale pentru
bebeluși, ghete pentru bebeluși, botoșei tricotați
pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), trusouri pentru copii (îmbrăcăminte),
bavete pentru copii (nu din hârtie), articole de
acoperit capul pentru bebeluși.
27. Covorașe de joaca pentru copii.
28. Jucării, jucării pentru bebeluși, leagăne
pentru bebeluși, leagăn cu scaun pentru
bebeluși, saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție.

711

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01048

10/02/2021
BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC., 200 4TH
AVENUE SOUTH, SUITE 100,
TENNESSEE, NASHVILLE, 37201,
TENNESSEE, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

M 2021 01050

(740)

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

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

10/02/2021
DALI MAG ONLINE SRL, SAT
GURA VITIOAREI, NR. 123, JUD.
PRAHOVA, COMUNA GURA
VITIOAREI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Firestone
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Arcuri de aer (suspensie pentru vehicule).

DALIMAG
(531)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01049

10/02/2021
SC UNIREA PRES SRL, STR.
DECEBAL NR. 27, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510093, ALBA,
ROMANIA

HOTEL AURA UNIRII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.01; 23.01.01
(591) Culori revendicate: negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse de toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, odorizante, sapun antiperspirant,
preparate aromatice respectiv uleiuri esenţiale
de uz cosmetic, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice, săpun deodorant, extracte de flori
(parfumuri), gene false, unghii false, beţişoare
parfumate, rujuri, parfumerie, parfumuri, săpun
nemedicinal.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, arme
ascuțite și contondente utilizate ca arme de
mână, cu excepţia armelor de foc, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, instrumente pentru
sacrificarea și tranșarea animalelor, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte manuale pentru tăiere,
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găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
cutite, bricege, pumnale, rozete, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, topoare, bricege
multifuncționale, cleşti, perfoatoare, foarfeci,
şurubelniţe, instrumente de ştanţare, scule,
acționate manual, instrumente de fixare și
îmbinare, instrumente manuale de urgență și
salvare.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru diagnosticare,
examinare
și
monitorizare,
echipament
chirurgical și de tratare a rănilor, îmbrăcăminte,
articole
pentru
acoperirea
capului
și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, pulsoximetre (aparate medicale),
termometre, aparate şi sisteme de umidificare,
aparat pentru analizarea concentrației de alcool
din aerul expirat (de uz medical), dispozitive
auditive, echipament pentru exerciții fizice,
centuri abdominale, perne de aer pentru
scopuri medicale, brăţări anti-greaţă, brăţări antireumatism, inele anti-reumatism, biberoane /
sticle pentru bebeluşi, supape pentru biberoane,
tetine pentru biberoane, aparate auditive,
lămpi pentru scopuri medicale, piepteni pentru
îndepartarea păduchilor, aparate de masaj,
aspiratoare nazale, jucării sexuale, termometre
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii.
13. Arme și muniție, sprayuri de apărare
personală.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri şi piese pentru ceasuri, brățări şi curele
de ceas, cutii de ceas, cronometre, bijuterii, inele
şi lanţuri de chei şi brelocuri pentru acestea,
brelocuri, casete pentru bijuterii şi casete pentru
ceasuri, suvenire din cupru, articole din metale
preţioase şi imitaţii ale acestora, ornamente din
sau placate cu metale preţioase, sau imitaţii ale
acestora, cercei, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, cutii de bijuterii, medalioane
(bijuterii), bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
cutii de prezentare pentru bijuterii.
18. Bagaje, pungi, portofele, piele și imitație de
piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, articole de piele și imitație de piele,
portofele din piele, tocuri din piele, săculeți din
piele, genți din piele, portchei din piele, truse
din piele, portofele din piele pentru cardurile de
credit, ghiozdane.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri de table, mingi pentru
jocuri, haltere, jocuri pe table, mănuşi de box,
jocuri de constructive, jocuri de şah, table de şah,

jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de crăciun
din material sintetic, confetii, truse de magie,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânatoare sau pescuit / nade pentru vânatoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino, table
de dame, dame (jocuri), drone (jucarii), gantere,
mese de fotbal, aparate de gimnastică, puzzleuri, zmeie, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânarilor şi produselor
de cofetărie, jocuri de societate, aparate pentru
exerciţii fizice, piñatas, cărţi de joc, jucării de
pluş, saci de box, mosoare pentru pescuit,
vehicule de jucărie cu telecomandă, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, skateboard, piscine
(articole de joacă).
31. Plante și flori naturale, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, buchete
şi aranjamente din flori naturale, aranjamente din
flori uscate decorative, buchete şi aranjamente
personalizate.
34. Articole pentru uz cu tutun, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători, ţigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
cutii pentru tutunul de prizat.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, 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 vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor 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 terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01051

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de comercializare în spaţiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

10/02/2021
OLTINA IMPEX PROD COM SRL,
STR. SOCULUI NR. 20A, JUD.
PRAHOVA, URLATI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01053

(740)

WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI , ROMANIA

10/02/2021
IONUT - MIREL GIUBALCA, STR.
BICAZ, NR. 60, BL. 60, SC. 1, ET.
1, AP. 15, JUDETUL GORJ, TIRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

ORYON IMOBILIARE

Grâu ușor
(531)

(511)

Clasificare Viena:
29.01.12; 05.07.02; 27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificaţie, produse de brutărie,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a
produselor făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de panificatie, produse de brutărie,
produse de patiserie şi produse de cofetărie
(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 vânzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții 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,
comert cu amanuntul si cu ridicata, comerț si
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
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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, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire de
documente comerciale, servicii de inventariere
de mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si 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 si 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
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, licitaţii în domeniul
imobiliar, marketing imobiliar, organizare și
coordonare de licitații imobiliare, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), acordare de credite imobiliare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru promovarea
imobiliară, acordarea de garanții financiare
pentru bunurile imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de proprietăți

imobiliare, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, afaceri
imobiliare, agenți imobiliari, agenție imobiliară,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), agenții imobiliare, agențiile
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare,
brokeraj
imobiliar,
colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
imobiliară, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, coproprietate imobiliară,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietățile imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, finanțarea creditelor imobiliare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
formare de consorții imobiliare, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, evaluări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de împrumut cu garanție
imobiliară, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind
proprietatea
comună
a
unei
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proprietăți imobiliare, investiții de capital
în proprietăți imobiliare, investiții imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agentului
imobiliar, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de asigurări cu privire
la bunuri imobiliare, servicii de asigurări în
domeniul proprietăților imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj
financiar în domeniul imobiliar, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consiliere

privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consultanță în materie imobiliară pentru
corporații, servicii de consultanță în materie de
bunuri imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru complexe
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de prelungire a contractelor de
închiriere pentru proprietăți imobiliare, servicii
de tip escrow pentru bunuri imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordare de finanțare
pentru construcții civile, asigurarea finanțării
pentru proiecte de construcții, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, întocmire de
rapoarte financiare referitoare la proiecte
de construcții, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de planificare
financiară privind proiectele de construcții,
consiliere referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale.
37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, clădiri
și construcții subacvatice, construcții, construcții
civile, construcții de bazine de înot, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de cheiuri, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale, construcții de drumuri pe
bază de comandă, construcții de infrastructură
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civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de infrastructură, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, construcții de instalații de stocare
subterană, construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții de poduri pe bază
de comandă, construcții de șosele, construcții
de străzi, construcții de terase, construcții
navale, construcții pe uscat (onshore), construcții
pentru infrastructură feroviară, construcții
și demolări de clădiri, construcții rutiere,
construcții și reparații de clădiri, construcții
subacvatice, construcții subterane, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, consultații
pentru construcții, curățarea terenurilor pentru
construcții, demolare de construcții civile,
demolări de construcții, edificare construcții
prefabricate, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), executare de cofraje
pentru construcții civile, executare de cofraje
pentru construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
pentru construcții, referitoare la lucrări publice,
furnizare de informații privind închirierea de
mașini și aparate de construcții, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate
de construcții, furnizare de informații referitoare
la industria construcțiilor, impermeabilizarea
construcțiilor, închiriere de echipamente de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), închiriere de platforme de lucru
elevatoare destinate utilizării în construcții,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
instalare de elemente fabricate de construcții,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de schele pentru construcții
și platforme pentru lucrări și construcții, instalare
de schele pentru construcții civile, instalare de
schele pentru construcții, instalare de structuri
de construcții cu sticlă, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, lucrări de construcții subterane
cu privire la conducte, lucrări de construcții
subterane legate de canale de scurgere, lucrări
de construcții subterane legate de pozarea
drenurilor, lucrări de construcții subterane legate

de țevile de alimentare cu apă, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
lucrări de etanșeizare (construcții), lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), lucrări de
reparații în construcții, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, nivelarea terenurilor
pentru construcții, pregătirea terenului pentru
construcții, realizarea de construcții cu caracter
industrial, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, reparații de construcții, reparații
în construcții, reparații sau întreținere de
mașini și aparate pentru construcții, ridicare
de construcții structurale din oțel, ridicare de
construcții temporare pentru evenimente în aer
liber, servicii ale contractanților generali în
domeniul construcțiilor, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii
de binefacere în materie de construcții, 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 cămășuială pentru repararea instalațiilor de
construcții marine, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, servicii de construcții de
echipamente de apărare pentru nave, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
de structuri temporare, servicii de construcții
hidraulice, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, servicii
de construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, servicii de ridicare mecanică pentru
industria construcțiilor, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
de construcții, sudură de structuri din oțel
pentru construcții, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, supervizarea construcțiilor
pe
șantier,
supraveghere
a
lucrărilor
de construcții, supravegherea construcțiilor
submarine, supravegherea construcțiilor incluse
în proiecte de inginerie civilă, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, transport cu troliul de
clădiri și construcții, construcție de proprietăți
rezidențiale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, curățarea clădirilor
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, huse din piele pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, căști fără fir folosite cu telefoane mobile,
huse de tip flip pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile
cu telefoanele mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele, huse
pentru tablete, huse din piele pentru tablete, folii
de protecție pentru tablete, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente.

M 2021 01054

10/02/2021
ANIVERSARII IMOB CONSULT
SRL, INTRAREA ANIVERSĂRII
NR. 41, ET. 4, MODUL 608,
BUCURESTI, 031463, ROMANIA

───────

DR. CLEAN EXPERT ÎN
CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.01
(591) Culori revendicate: bleu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Dezinfecție.

(210)
(151)
(732)

M 2021 01056

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIIANA, STR. FAGETULUI
NR. 144, BL. ST2, SC. B, AP. 46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

10/02/2021
ROMIND SERV SRL, BD. 1 MAI
NR. 3, BL. 32, SC. 1, ET. 2, AP. 9,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01055

PRINTERMAG

10/02/2021
REIMAGINUM S.R.L., COMUNA
CHIOJDENI, JUDETUL VRANCEA,
SAT PODURILE, 627070,
VRANCEA, ROMANIA

(511)

REVAMA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Carcase pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, cabluri
usb pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenții de import export de
consumabile (materie primă) şi accesorii pentru
cartuşe de imprimerie, regruparea în avantajul
terţilor a produselor de birotică (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod. servicii de
scanare,copiere si printare (lucrări de birou).
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01057

10/02/2021
ROPLANT SRL, STR. LANII 49A,
CAM.1, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2021 01058

10/02/2021
ISOGREEN TM SRL-D, STR.
1 MAI, BL. F32, SC. 1, AP. 4,
JUDETUL TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

Isogreen
(531)

Herbory by Roplant
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
5535, 355)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante și flori naturale, semințe naturale
pentru plantare, semințe de plantat, semințe de
flori pentru plantare, semințe de iarbă pentru
plantare, semințe pentru horticultură, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe).
35. Publicitate, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului.
37. Servicii de construcții.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
42. Creare de ilustrații grafice.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de arhitectură peisageră.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13
(591) Culori revendicate: verde deschis,
verde inchis, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Articole termoizolante, bandă izolantă,
folii izolante, panouri izolante, plăci izolante,
materiale izolante, vată minerală (izolant),
izolanți pentru protecția clădirilor, materiale
izolante pentru construcții, plăci și dale izolante,
compoziții izolante contra umidității în construcții,
materiale și articole izolante și opritoare, foi de
celuloză folosite în fabricație, plăci din acetat
de celuloză folosite în fabricație, materiale pe
bază de celuloză comprimate sub formă plană
(semifabricate), fibre pentru izolație, altele decât
cele utilizate la produsele textile, țesături din fibre
organice utilizate pentru izolare, țesături din fibre
naturale utilizate pentru izolare, materiale din
fibre obținute prin procedee chimice folosite ca
izolații, materiale confecționate din fibre sintetice
și naturale amestecate folosite ca izolații.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01059

(210)
(151)
(732)

10/02/2021
TIBERIU-CONSTANTIN
TURBUREANU, DRUMUL SĂRII
NR. 20, BL. A42, SC. 2, ET. 1,
AP. 25, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 01061

10/02/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII 148, SECTOR 6,
BUCURESTI, 040232, ROMANIA

Coliberator
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Componente hardware pentru calculator,
software.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 01060

10/02/2021
SC K. PROMOTION SRL, STR.
DUZILOR, NR 48, BL. P 13, AP. 14,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

BRANIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#107689)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
───────

tazz NECENZZURAT
Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii de promovare şi publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea afacerilor în domeniul
transportului şi livrărilor, servicii de management
al afacerilor în domeniul transportului şi livrării,
servicii de plasare de comenzi, servicii de
comenzi de alimente şi băcănie, servicii de
comenzi şi livrări de produse, servicii de
comenzi pe calculator, servicii de comenzi
online, lucrări de birou, servicii de magazin de
vânzare cu amănuntul online, servicii de băcănii
online, servicii de cumparaturi prin compararea
preturilor, monitorizarea, administrarea şi
urmărirea livrărilor de pachete, monitorizare
şi urmărire pentru firme de transporturi de
colete pentru a asigura livrarea în timp real,
servicii de consultanţă pentru managementul
transporturilor în domeniul transportului şi livrării,
furnizare de informaţii i de informa ii de
localizare pentru ter i cu privire la statutul
la preluare şi livrare prin acces la internet i
telefon, servicii de urmărire, şi anume urmărirea
electronică a pachetelor şi documentelor pentru
alte persoane, furnizarea unui sistem pe
bază web şi de portaluri online, în domeniul
comerţului persoană fizică-firmă, permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
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scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi, promovare a vânzarilor
prin programe de fidelizare a clientilor, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata si
cu amanuntul, furnizarea unei piete online pentru
cumparatorii si vânzatorii de bunuri si servicii,
servicii de vânzare cu amanuntul şi cu ridicata
inclusiv în cadrul vânzarii online.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse.
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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01062

(540)

10/02/2021
BLACK SHEEP COFFEE SHOP
SRL, CALEA DOROBANTI NR.
36-40, SC. B, ET. 1, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(511)

CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN NR. 4A, AP. 44,
JUDETUL MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

BLACK SHEEP COFFEE SHOP
Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

10/02/2021
ENRON COMMERCE ONLINE
SRL, STR. CUCUTEI NR. 2,
JUDETUL NEAMT, ROMAN,
611157, NEAMȚ, ROMANIA

FLUXSHOP

(540)

(531)

M 2021 01063

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
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, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, consultanță privind comerțul în
barter, 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
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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, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de afaceri comerciale 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 vânzareacumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare 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 pachete media,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, organizare de abonamente la ziare
electronice, organizare 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, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative

privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, servicii
de achiziții, servicii de achiziții de cupoane
pentru alte persoane, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de aprovizionare cu articole
de birou pentru terți, servicii de aprovizionare
cu băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de 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 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.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 01064

17/02/2021
FUNDATIA CIRESARII, STR.
LIVEZII NR 1A, JUD. BIHOR,
BEIUS, 415200, BIHOR, ROMANIA

Fundatia Cireşarii
(531)

Clasificare Viena:
05.07.16; 05.03.14; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#c43b38),verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01065

10/02/2021
MIHAI-CLAUDIU NISTOR, STR.
MUNCII NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, VICTORIA, BRAȘOV,
ROMANIA
RAZVAN-DORIN ALEMAN, STR.
TURDA NR. 8, JUDEȚUL SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Clasificare Viena:
20.01.03; 20.07.01; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere lingvistică, consultanță
editorială, servicii de biblioteci de cercetare
dotate cu lucrări de referință și arhive
documentare, furnizare de publicații on-line,
furnizare de publicații electronice, publicare
de buletine informative, publicare de broșuri,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, învățământ, educație, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, activități
culturale, publicare multimedia, publicare de
manuale, publicare de ziare, pregătirea de
texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de consultanță în domeniul
editorial, consultanță în materie de formare,
instruire, furnizare de cursuri de instruire
online, coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), cursuri de
formare, producție audio și video și fotografie,
servicii de scriere pentru bloguri, altele decât
cele publicitare, seminarii educative (instruire),
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizare de webinare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

GOPUBLISH

M 2021 01066

10/02/2021
DANTE INTERNATIONAL
SA, STRADA VIRTUTII NR.
148, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Alconnaisseur
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare de
afaceri, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul relației cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de cumpărări colective,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de

vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distribuția și comercializare de
produse, distribuirea de eşantioane.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01067

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/02/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,
2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(540)

magic jackpot
(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.11; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software pentru pariuri sportive, aplicații software
pentru jocuri de noroc, aplicații software,
descărcabile, software pentru administrare de
cazinouri, jocuri de cazinou interactive furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile (software), software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicatii
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri de noroc,
podcast-uri descărcabile cu privire la jocuri de
noroc, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
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de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, oganizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01068

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

10/02/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,
2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile (software), software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicatii
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri de noroc,
podcast-uri descărcabile cu privire la jocuri de
noroc, hardware pentru jocuri și jocuri de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, oganizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01069

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

magic jackpot
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.02
(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software pentru pariuri sportive, aplicații software
pentru jocuri de noroc, aplicații software,
descărcabile, software pentru administrare de
cazinouri, jocuri de cazinou interactive furnizate

(540)

(511)

11/02/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

La cetate-n port

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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
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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 printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
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informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii

şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, altele decât cele publicitare, publicare
electronică, publicare multimedia, publicare de
publicaţii electronice altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic altele
decât cele publicitare, publicarea de materiale
multimedia online altele decât cele publicitare,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii on-line nedescărcabile,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărti şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de cărţi electronice şi periodice pe internet,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
(care nu se pot descărca), servicii de publicare
de divertisment video digital, audio şi multimedia,
publicare de materiale tipărite, cu excepţia
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
publicare on-line de cărti şi reviste electronice,
altele decât cele publicitare (care nu pot fi
descărcate), publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală
de calculatoare, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de texte şi
imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, servicii de
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bibliotecă online şi anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de

divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
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
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servicii de hoteluri și moteluri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01070

(740)

INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

11/02/2021
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

Exclusiv VIP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tipărite), publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
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publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru 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 printro reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
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sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,

informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
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accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de

divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01071

(740)

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

11/02/2021
ROBERT-GABRIEL BRATU, STR.
MADONA DUDU, NR. 10, BL. 10,
SC. 1, ET. 6, AP. 21, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
șosete,
tricoturi
(îmbrăcăminte),
șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), rochii pentru femei, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, părți de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de-a
gata (confecții).

(210)
(151)
(732)

M 2021 01074

(740)

IRARDI CONSULTING, BD.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

11/02/2021
AGRO DELIVERY SRL, COD
POSTAL 917170, MÂNĂSTIREA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01072

(740)

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

Froopt Din grădinile noastre

11/02/2021
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(531)

(540)

SUNDY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ciocolată, Produse de cofetărie, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.11
(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora) constand in fructe, legume si ierburi
proaspete si/sau prelucrate, fără însă a se
limita doar la acestea, 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.
───────

732
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(210)
(151)
(732)

(540)

44. Servicii medicale, servicii ginecologice,
examinare ginecologică de frotiu Papanicolau
(screening), servicii de reproducere umană
asistată, ecografii (servicii medicale), servicii
de consultanţă legate de servicii medicale,
furnizare de informaţii despre servicii medicale,
specialitate medicală în urologie.

M 2021 01075

11/02/2021
TELECONSTRUCTIA SLANIC
SRL, STR. VASILE ALECSANDRI
22 C, JUD. BACĂU, SLANIC
MOLDOVA, BACĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Complex Panoramic

M 2021 01078

11/02/2021
SAHPROD METEOR SRL,
STR. FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 07.01.24; 29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii de hoteluri și
moteluri, servicii de agenții pentru rezervare de
cazare temporară (hoteluri, pensiuni).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01076

(740)

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

11/02/2021
SC FETAL CARE CENTER
SRL, STR. OASPETILOR NR.
9A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SULTAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. produse alimentare din carne, pui, peşte şi
legume sau fructe, crude sau coapte/procesate,
preparate final sau intermediar şi congelate sau
conservate, fructe şi legume, crude (care nu sunt
în stare proaspătă) sau preparate, congelate şi/
sau conservate.
30. Muştar cu vin, muştar cu coniac, ketchup
dulce, ketchup picant, sosuri (condimente).
───────

(540)

Fii sigură că totul e bine!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp.

M 2021 01079

11/02/2021
POLARIS SCOUT SRL,
B-DUL IULIU MANIU NR. 7,
CORPCLADIRE NR. 297,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

POLARIS SCOUT

(210)
(151)
(732)

M 2021 01082

(740)

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

(540)

(531)

Clasificare Viena:
26.01.04; 24.01.05; 01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01080

11/02/2021
EATBLE BRANDS SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 177F, JUDEȚUL
CLUJ, POPESTI, CLUJ, ROMANIA

EATVISORY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consiliere în afaceri privind
francizele în domeniul alimentar, lucrări de birou.
41. Servicii de informare, consiliere în domeniul
alimentar (intruire), organizarea de activități,
spectacole, evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

11/02/2021
TOP BLACK SECURITY SRL,
B-DUL IULIU MANIU NR.7,
CORPCLADIRE NR. 297,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

TOP BLACK SECURITY
734
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01083

11/02/2021
MIHAIL ENE, STR. MIORITA
NR. 10, JUDEȚUL ILFOV, SAT
BERCENI, COM. BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01085

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL,
STR.GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP.1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV,ROMANIA

11/02/2021
MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI
NR. 365, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MedLine
HERA EMPIRE RESIDENCE
(531)

(531)

Clasificare Viena:
26.05.01; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
───────

Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, centre
rezidențiale de asistență medicală, consiliere
în materie de sănătate, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, management de servicii de
asistență medicală, servicii de monitorizarea
pacienților, servicii de sanatorii, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de îngrijire
mentală, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii farmaceutice, servicii de
terapie, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de stomatologie, consultații
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, efectuarea examenelor medicale
(screening), servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale.
───────

735

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01088

11/02/2021
ORACLE ENGINEERING
SRL, CALEA LUGOJULUI NR.
134/3, CAMERA 2, JUD. TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M 2021 01089

11/02/2021
CLAUDIU-OCTAVIAN PERA,
STRADA VIITORULUI NR. 197, BL.
42B, SC. 2, ET. 5, AP. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

BUCUREȘTI PRIN OBIECTIV
(531)

Zero Gravity
(531)

Clasificare Viena:
02.01.15; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare 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.
───────

Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.08; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, servicii de divertisment și
activități culturale în domeniul artei fotografice,
punere în comun de fotografii și transmitere de
imagini, jurnale electronice și bloguri cu conținut
nedescărcabil în domeniul fotografiei, furnizarea
de informații online de interes general, în scop
de divertisment, referitoare la viața persoanelor
și a comunităților.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01090

11/02/2021
CLAUDIU-OCTAVIAN PERA,
STRADA VIITORULUI NR. 197, BL.
42B, SC. 2, ET. 5, AP. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

SUBIECTIV PRIN OBIECTIV
(511)
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41. Educație, instruire, servicii de divertisment și
activități culturale în domeniul artei fotografice,
punere în comun de fotografii și transmitere de
imagini, jurnale electronice și bloguri cu conținut
nedescărcabil în domeniul fotografiei, furnizarea
de informații online de interes general, în scop
de divertisment, referitoare la viața persoanelor
și a comunităților.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01092

(740)

CABINET ANI FUCIU SRL, STRADA
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 01091

11/02/2021
LEGACY PRODUCTION STUDIO
SRL, DRUMUL CRETESTILOR
NR. 110, CORP B, MANSARDA,
CAMERA 1, AP 33, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/02/2021
BACO BRANDS SRL, STRADA
DR. NICOLAE TOMESCU NR.
7, CAMERA 1, ETAJ 1, APT.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLUB A
(511)

43. Servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, baruri, servicii de restaurant și bar,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, asigurarea de hrană și băuturi.

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, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
promovare (publicitate) de concerte.
41. Furnizare de servicii de divertisment în
club, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
prezentare de concerte, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
servicii educative, de divertisment și sportive,
organizarea spectacolelor (servicii de impresar),
organizare de festivaluri, cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizare
de petreceri (divertisment), organizare de
spectacole vizuale, cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, organizare de competiții
artistice, organizare de spectacole muzicale,
organizare de concursuri muzicale, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, cu scop
cultural, educativ sau de divertisment.

FLAMBOYANT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2021 01093

11/02/2021
S.C. SIS MIX VIS S.R.L., MIHAI
VITEAZU NR 21, BL G3, AP6, JUD.
HUNEDOARA, VULCAN, 336200,
HUNEDOARA, ROMANIA

SMV

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
respectiv etichete pentru bagaje si genti, cutii
pentru transport, cutii si tocuri din piele sau
carton si imitatie din piele, produse din piele brută
de ros pentru câini.
20. Culcușuri și paturi pentru animale de
gospodărie, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice,
respectiv cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
cutii de plastic decorative, dispozitive în formă
de cutii de transportat animale, distribuitoare de
hârtie de toaletă, fixe, nu din metal, distribuitoare
de prosoape de hartie (fixe, nu din metal),
distribuitoare de șervețele (fixe care nu sunt din
metal), organizatoare din pastic (tăvi) pentru cutii
de unelte, distribuitoare fixe de prosoape de
hârtie, mobilă și mobilier.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, respectiv bare pentru prosoape,
căzi de baie pentru bebeluși, dozatoare pentru
săpun lichid, dozatoare de săpun, aparate de
făcut vafe, neelectrice, aparate de măcinat
alimente cu acționare manuală, aparate de
ras brânză cu sită, aparate de zdrobit pentru
utilizare în bucătărie, neelectrice, aparate pentru
zdrobit cartofi, articole de sticlărie, cu excepția
sticlei gradate, bidoane pentru sport, vândute
fără conținut, ustensile de bucătărie, căni,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire, clești
de servit, coșuri de picnic cu accesorii,
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru floricele
de porumb, goale, de uz casnic, forme de
copt, funduri de tăiat din oțel inoxidabil, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, instrumente
de uz casnic, mănuși de bucătărie, mănuși
pentru cuptor, mănuși pentru grătar, ornamente
speciale de masă sub formă de sfeșnic cu
mai multe brațe, nu din metale prețioase,
servicii pentru picnic (veselă), plăci de tocat,
râșnițe de piper, acționate manual, râșniță
de sare, acționată manual, râșnițe neelectrice,
răzătoare de bucătărie, recipiente termoizolante
pentru alimente, seringi de glazurat, site
(ciururi), ustensile de bucătărie, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, spatule (ustensile de
bucătărie), suporturi pentru hârtia de bucătărie,
tăvi și forme de copt, termosuri, tocătoare,
tocătoare din lemn (ustensile), tocătoare din
lemn pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
ustensile de zdrobit alimentele, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, ustensile cosmetice,
adăpători acționate de animale domestice, boluri

pentru băut pentru animale de companie, boluri
pentru hrănirea și adăparea animalelor de
companie, cuști pentru animale de companie,
litiere pentru animale de companie, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
mănușă de toaletat animale de companie, perii
anti-năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, recipiente de băut pentru
animale, recipiente de mâncare pentru animale
de companie, castroane, distribuitoare pentru
cosmetice, dozatoare de săpun, etajere pentru
cadă din material plastic, găleți de plastic pentru
depozitarea jucăriilor de baie, rafturi pentru
cosmetice.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă.
42. Servicii IT, servicii de proiectare.
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(210)
(151)
(732)

(740)

porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

M 2021 01094

11/02/2021
S.C. DOI NEPOŢI PROD S.R.L.,
SAT BLEJOI, NR .937F, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01095

(740)

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR. 152, SC. III, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

11/02/2021
JUSTINIAN CREȚU, SAT
SUCIU DE SUS NR. 28, JUD.
MARAMUREȘ, COMUNA SUCIU
DE SUS, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ES-Q-ZET
(511)

Doi Nepoți
(531)

Clasificare Viena:
02.05.23; 07.01.08; 27.05.01; 05.01.03;
05.01.05; 25.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de corp (nemedicinale), loțiuni
și creme de corp parfumate, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
de față și de corp nemedicinale, creme
cosmetice de mâini, creme nemedicinale
pentru picioare, balsamuri nemedicinale pentru
picioare, produse exfoliante pentru picioare
nemedicinale, loțiuni nemedicamentoase pentru
picioare, măști de picioare pentru îngrijirea pielii
nemedicinale, parfumuri, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, aromatizanți
pentru parfumuri, parfumuri pentru automobile,
parfumuri pentru corp, substanțe aromatizante
pentru parfumuri, parfumuri de uz personal,
uleiuri naturale pentru parfumuri, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, parfumuri de camera
sub formă de spray, uleiuri nemedicinale,
uleiuri bronzante, uleiuri parfumate, uleiuri
aromatice, uleiuri de cuticule, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri pentru bebeluși,
uleiuri pentru masaj nemedicinale, uleiuri
esențiale aromatizate nemedicinale, uleiuri
esențiale naturale nemedicinale, uleiuri de
față nemedicinale, uleiuri pentru îngrijirea
părului nemedicinale, uleiuri aromatice pentru
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baie nemedicinale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, săpunuri lichide nemedicinale,
săpunuri nemedicinale, săpunuri cosmetice,
săpunuri
cremă
nemedicinale,
săpunuri
antiperspirante, săpunuri parfumate, săpunuri
deodorante, sapunuri parfumate nemedicinale,
săpunuri și geluri nemedicinale, săpunuri
pentru mâini nemedicinale, săpunuri pentru
toaletă nemedicinale, săpunuri de față
nemedicinale, săpunuri de rufe, săpunuri
cu aloe nemedicinale, săpunuri pentru
îngrijirea corporală nemedicinale, săpunuricremă de corp nemedicinale, săpunuri de
baie lichide nemedicinale, săpunuri de toaletă
nemedicinale, săpunuri sub formă de gel
nemedicinale, săpunuri lichide pentru mâini
și fațănemedicinale, geluri pentru duș, geluri
pentru ochi, geluri de baie, geluri de curățare,
geluri pentru păr, geluri pentru demachiere,
geluri pentru bronzare, geluri cu săpun, geluri
pentru fata, geluri de corp, geluri pentru albirea
dinților, geluri spumante pentru baie, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri de baie
(nemedicinale), geluri cosmetice pentru ochi,
geluri pentru aranjarea părului, geluri pentru
curățatea dinților, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru fixarea coafurii, geluri de protecție pentru
păr, creme, loțiuni și geluri hidratante, produse
cosmetice sub formă de geluri, geluri pentru corp
și față (cosmetice), geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice), geluri
de baie și duș, nu de uz medical.
8. Pile de unghii, pile electrice de unghii, pile
de unghii pentru manichiură, pile de unghii,
electrice sau neelectrice, capete cu role pentru
pile electronice de unghii, foarfeci (forfecuțe) de
unghii, unghiere, unghiere pentru întreținerea
pielițelor, unghiere (electrice sau neelectrice).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01097

17/02/2021
CRISTIAN-MIHAI DOROFTEI, STR.
ALEXANDRU PAPIU ILARIAN,
NR. 4, BL. 43, SC. 5, ET. 2, AP.
142, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII,
STR.GRIVIȚA NR. 37 E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BECIUL SIHASTRULUI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
bază de vin, vermut, vin alb, vin de struguri, vin
roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, vinuri albe spumante,
vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri
dulci, vinuri neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii
spumante, vinuri spumante naturale, vin, vin
spumant, vin de fructe, punci de vin.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi care conțin vin (șprițuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi pe
bază de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vermut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vin alb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vin slab alcoolizat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vin spumant de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin spumant de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri albe spumante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri îmbogățite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vinuri cu alcool,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vinuri de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vinuri de desert, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri dulci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vinuri neacidulate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri roșii
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin
spumant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu punci de vin, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi care
conțin vin (șprițuri), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi pe bază de vin, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vermut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vin
alb, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vin de struguri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vin slab alcoolizat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vin spumant
de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vin spumant de struguri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri albe
spumante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri spumante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vinuri îmbogățite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vinuri cu alcool, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri de masă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vinuri de desert, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri
dulci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vinuri neacidulate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri roșii
spumante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vin spumant,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu punci de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
care conțin vin (șprițuri), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi pe
bază de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vermut, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vin de struguri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vin slab
alcoolizat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin spumant de fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vin spumant de struguri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vinuri albe spumante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri îmbogățite,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vinuri cu alcool, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vinuri
de masă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vinuri de desert, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
vinuri dulci, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vinuri neacidulate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vinuri rozé, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri roșii spumante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin spumant, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu punci de vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu băuturi care conțin vin (șprițuri), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi pe bază de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vermut, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin de struguri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin slab alcoolizat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin spumant de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vin spumant de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vinuri albe spumante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri îmbogățite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vinuri cu alcool, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri de masă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
de desert, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri dulci, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
neacidulate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
roșii spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri spumante naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin spumant, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu punci de vin, publicitate.
───────

741

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

M 2021 01099

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

11/02/2021
GLONOS MULTICOM SRL, STR. 7
IUNIE 1944, NR. 4, JUDEŢ BIHOR,
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

cu amănuntul, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
publicitate online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, servicii de publicitate și marketing online,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, furnizare de
informații comerciale din baze de date online.
───────

(540)

Plantmaster MAESTRUL
CULTURII TALE
(531)

Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 26.11.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde, albastru,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovarea vânzărilor la puncte de
cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de comenzi online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii online de prelucrare de
date, servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, difuzare de materiale
publicitare online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shopurilor online, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț

(210)
(151)
(732)

M 2021 01100

(740)

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BLOC 21 APARTAMENT 44, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

11/02/2021
SC ALEV INTERIORS SRL, STR.
GĂRII, NUMĂRUL 44, JUDEŢ
MUREŞ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ALEV interiors
instalații de calitate
(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: verde deschis, gri
deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
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servicii publicitare, de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, toate aceste servicii în
legătură cu: centrale termice pe lemne, centrale
termice în condensaţie, acesorii pentru centrale
termice, coşuri de fum, calorifere din oţel,
calorifere de baie şi decorative, boilere electrice,
boilere cu serpentină, încălzire în pardoseală
cu agent termic, termostate cromotermostate,
automatizări pentru sisteme de încălzire,
arzătoare, accesorii pentru aer condiţionat,
accesorii pentru panouri solare, accesorii
pentru panouri fotovoltaice, hidrofoare, pompe
submersibile şi de drenaj, pompe circulaţie
apă caldă, vase de expansiune universale,
vase de exapansiune pentru încălzire, accesorii
pentru vase de expansiune, filtre şi rezerve
filtre, de apă, rezervoare pentru apă potabilă şi
combustibil, contoare pentru apă rece şi caldă,
fitiguri rapide antiincendiu, spinklere şi accesorii,
hidranţi, robineţi pentru apă, robineţi pentru gaz,
robineţi pentru calorifere, racorduri şi accesorii
pentru calorifere, robineţi pentru sublavoar şi
maşini de spălat, supape de sens şi siguranţă,
racorduri flexibile pentru apă şi gaze, filtre de
impurităţi, reductoare de presiune, manometre
şi termometre, colectoare distribuitoare, flanse,
ţevi canalizare pp, fitinguri din pp, ţevi canalizare
pvc, fitinguri pvc, sifoane şi scurgeri, coloane
scurgere pentru căzi, racorduri pentru vase wc,
fitinguri ppr, fitinguri pex, ţevi peid, fitinguri peid,
ţevi ppr şi multistrat, ţevi din cupru, discuri
pentru tăiere, fitinguri din cupru, ţevi metalice,
fitinguri din fontă, fitinguri din alamă, fitinguri
din oţel sudabil, accesorii pentru sudură, coliere
pentru ţevi, garnituri, izolaţii termice polietilenă
expandată, izolaţii din vată bazaltică, protecţii
pentru izolaţii, adezivi, lubrefianţi, spume,
etanşări. administrarea afacerilor, servicii de
agenţii de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, toate acete servicii în legătură
cu: centrale termice pe lemne, centrale
termice în condensaţie, acesorii pentru centrale
termice, coşuri de fum, calorifere din oţel,
calorifere de baie şi decorative, boilere electrice,
boilere cu serpentină, încălzire în pardoseală
cu agent termic, termostate cromotermostate,
automatizări pentru sisteme de încălzire,
arzătoare, accesorii pentru aer condiţionat,
accesorii pentru panouri solare, accesorii
pentru panouri fotovoltaice, hidrofoare, pompe
submersibile şi de drenaj, pompe circulaţie

apă caldă, vase de expansiune universale,
vase de exapansiune pentru încălzire, accesorii
pentru vase de expansiune, filtre şi rezerve
filtre de apă, rezervoare pentru apă potabilă
şi combustibil, contoare pentru apă rece şi
caldă, fitiguri rapide antiincendiu, spinklere şi
accesorii, hidranţi, robineţi pentru apă, robineţi
pentru gaz, robineţi pentru calorifere, racorduri
şi accesorii pentru calorifere, robineţi pentru
sublavoar şi maşini de spălat, supape de
sens şi siguranţă, racorduri flexibile pentru
apă şi gaze, filtre de impurităţi, reductoare de
presiune, manometre şi termometre,, colectoare
distribuitoare, flanse, ţevi canalizare pp, fitinguri
din pp, ţevi canalizare pvc, fitinguri pvc, sifoane şi
scurgeri, coloane scurgere pentru căzi, racorduri
pentru vase wc, fitinguri ppr, fitinguri pex, ţevi
peid, fitinguri peid, ţevi ppr şi multistrat, ţevi
din cupru, discuri pentru tăiere, fitinguri din
cupru, ţevi metalice, fitinguri din fontă, fitinguri
din alamă, fitinguri din oţel sudabil, accesorii
pentru sudură, coliere pentru ţevi, garnituri,
izolaţii termice polietilenă expandată, izolaţii din
vată bazaltică, protecţii pentru izolaţii, adezivi,
lubrefianţi, spume, etanşări.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01102

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

lactate, iaurt, kefir, mix de brânzeturi, produse
lactate tartinabile, smântână, produse tartinabile
pe bază de brânză, produse tartinabile pe bază
de lactate, unt, zer.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de expunere comercială de
mărfuri, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, difuzare de materiale publicitare
online, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, publicitate online, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, regruparea în interesul terților a
produselor lactate (exceptând transportul lor)
pentru a permite terților să le achiziționeze în
mod convenabil, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.

11/02/2021
FRAHER SRL, STR. ISACCEI
NR. 115, JUDEŢ TULCEA, LOC.
TULCEA, MUN. TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

TU! TOATĂ DRAGOSTEA
NATURII URMEAZĂ
GUSTUL BUN
(531)

───────

Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate, lapte, lapte bătut, lapte
condensat, shake-uri din lapte, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi din lapte, cu conținut predominant
de lapte, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
brânză alba, brânză cu condimente, brânză cu
conținut scăzut de grăsimi, brânză cu ierburi,
brânză cu mucegai, brânză proaspătă de vaci,
brânză tartinabilă, brânzeturi albe moi, scurse,
brânzeturi proaspete, brânzeturi proaspete
nematurate, brânză prelucrată, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, preparate
din unt, bastoane de mozzarella, batoane de
brânză, caș, cașcaval, cașcaval afumat, cremă
de smântână, creme de brânză, frișcă, frișcă
pentru cafea constând în principal din produse

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01103

11/02/2021
MIRELA DAMARIS TODEA, STR.
MACILOR NR. 72, AP. 3, JUDEŢ
TIMIŞ, GIROC, 307220, TIMIȘ,
ROMANIA

D'Art
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
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şerbeturi, sare, mirodenii, arome şi condimente,
seminţe procesate, amidon şi produsele
acestora, preparate coapte şi drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi,
produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale şi batoane energizante, alimente
care conţin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluat din biscuiţi
graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, amestecuri de ovăz care
conţin fructe uscate, aperitive (tartine), produse
de cofetărie pe bază de arahide, arahide
crocante, arome pe bază de ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, biscuiţi sub formă
de napolitane sărate, biscuiţii săraţi, biscuiţi
săraţi condimentaţi, boabe de cafea învelite
în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioşe cu
fructe, bucăţi de jeleu dulce din pastă de fasole
roşie (yohkan), budincă de gris, chifle cu gem,
chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată ,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, ciocolată granulată,
ciocolată nemedicinală, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine,
ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă cont
inând nuci, clătite americane, cornuri, cozonac
pandora, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezeşti custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, deserturi cu
muşii, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conţinut redus de
carbohidraţi, dulciuri îngheţate, dulciuri îngheţate
pe băţ, dulciuri nemedicinale care conţin 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 şi biscuiţi tradiţionali coreeni
(hankwaj), flan (produse de patiserie), fondue din
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase în
ciocolată, crumble (produse de patiserie), fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt şi zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, pastă de fasole învelită în zahăr
(nerikirh), gheaţă pentru produse de cofetă
rie, glazură de ciocolată, glazură din bezele,
gofre de ciocolată, halva, gustări constând

în principal din produse de cofetărie, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepuraşi
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, îngheţate şi dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marţipan, marţipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, migdale acoperite
de ciocolată, măr panef^. napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marţipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de cră ciun
(comestibil), pandişpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviş cu ciocolată şi 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 făcăleţul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conţin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conţin gem,
produse de cofetărie care conţin 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 gheaţă, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, produse de cofetărie din
ciocolată conţinând praline, produse de cofetărie
din ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conţin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie îngheţate, produse
de cofetărie îngheţate care conţin îngheţată,
produse de cofetă rie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
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control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conţin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conţin 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
şi îngheţate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
şi biscuiţ i (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorţişoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialit ăţi de patiserie,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de peşte cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, via
(cremă englezească custard), banane pane,
alimente preparate pe bază de tăieţei, ananas
pane, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de cereale
ca substituţi alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituţi alimentari, biluţe de brânză
(snackuri), biscuiţi crocanţi condimentaţi, biscuiţi
crocanţi din cereale, biscuiţi cu aromă de brânză,
biscuiţi cu aromă de carne, biscui ţi cu aromă
de plante, biscuiţi cu ceapă, biscuiţi de orez,
biscuiţi din orez (senbei), biscuiţi din orez în
formă de granule (arare), biscuiţi săraţi din
orez, biscuiţi umplut i cu brânză, brioşe, clătite,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite sărate, colţunaşi tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele glasate
cu zahăr, fulgi de cereale uscate, fulgi de
orez, găluşte chinezeşti umplute (gyoza, gătite),
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
găluşte de orez, gustări alimentare din porumb
sub formă de inele, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, gustări din
porumb, gustări din porumb expandat cu gust de
brânză, 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, gust ări rapide preparate din grâu,
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări rapide preparate din muşii, gustări rapide
preparate din porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din gris de porumb format prin
extruziune, gustări sărate pe baz ă de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, jeleu de
hrişcă (memilmuk), mancă ruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, mâncăruri gă tite, uscate şi lichide, în
principal pe bază de orez, mâncăruri pe bază
de orez, okonomiyaki (clătite sărate japoneze),
plăcinte, plăcinte cu ouă, plăcinte dulci sau să
rate, plăcinte gătite, plăcinte proaspete, produse
de patiserie aromate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de orez
tradiţională coreană (injeolmij, produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustă ri preparate din făină de cereale,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din pesmet, produse snacks preparate pe bază
de porumb, quiche (preparat culinar franţuzesc),
quiche (tarte sărate), rulouri cu ou, tartă de orez,
turte din orez învelite în ciocolată, turte din orez,
vafe congelate.
31. Plante proaspete, aranjamente din flori
naturale, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative,
aranjamente
florale
uscate,
aranjamente florale uscate pentru butoniere,
buchete de flori uscate, buchete din flori
naturale, buchete din flori uscate, coroane
de flori funerare, coroniţe din flori uscate,
corsaje din flori proaspete, crini sălbatici
comestibili, proaspeţi, crizanteme comestibile
proaspete, decoraţii florale (uscate), decoraţiuni
florale (naturale), flori tăiate, flori uscate,
flori uscate pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, susan comestibil, neprelucrat,
trandafiri, trandafiri chinezeşti, trandafiri vii,
cactuşi comestibili proaspeţi, coroane de flori
proaspăt tăiate, coroniţe din ierburi uscate de uz
decorativ, ferigi, ferigă proaspătă (gosari).
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01104

(740)

LUPSA SI ASOCIATII S.R.L, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/02/2021
ZOOM TOYS S.R.L., STR.
FOISORULUI NR. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BrandToys by Zoom Toys
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jocuri de societate, jocuri muzicale,
jocuri mecanice, jocuri de petrecere, jocuri cu
zaruri, jucării, titireze (jucării), jucării antistres,
jucării din lemn, articole de sport, mingi
(articole sportive), arme pentru paintball (articole
sportive), articole de gimnastică şi de sport,
jucării acţionate mecanic, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării pentru cadă,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluşi,
seturi de jucării, jucării din ţesături, jucării
din pânză, machete auto (jucării), juca rii
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
electronice teleghidate, jucării pentru apă,
telecomenzi pentru jucării, jucării de bambus,
jucării cu telecomandă, jucării din cauciuc,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
mobile suspendate, jucării de construit, jucării
din plastic, jucării de pluş, jucării cu cheiţă,
zmeie ca jucării, jucării pentru sugari, jucării
de nisip, jucării de desenat, jucării cu roţi,
jucării de exterior, jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării), elemente de construcţii
(juc arii), jucării pentru copii mici, baloane de
săpun (jucării), jucării care fac zgomot, blocuri de
construcţie (jucării), jucării comercializate la set,
jucării utilizate în piscine, capse pentru pistoale
(jucării), jucării care se suprapun, covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
triciclete pentru copii mici (jucării), jucării de acţ
iune cu baterii, jucării adaptate pentru activităţi
educative, machete sub formă de jucării, jucării
robot care se transformă, mese multifuncţionale
pentru copii (jucării), bastoane luminoase cu
leduri gucării), covoare de joacă puzzle (jucării),
jucării, jocuri şi articole de joacă, jucării de
construit care se îmbină, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri mecanice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri de petrecere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri cu zaruri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu titireze (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
antistres, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mingi (articole sportive), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arme
pentru paintball (articole sportive), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de gimnastică şi de sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu juc arii acţionate
mecanic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării electronice didactice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării pentru cadă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
pentru copii, servicii de vânzare cu am anunţul
în legătură cu jucării pentru bebeluşi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării din ţesături, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
din pânză, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu machete auto (jucării), servicii de
vânzare cu am anunţul în legătură cu jucării
de tras, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu discuri zburătoare (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
electronice teleghidate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării pentru apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telecomenzi pentru jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării de bambus,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării cu telecomandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării din cauciuc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legă tură
cu jucării de împins, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu puzzle-uri (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării mobile suspendate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării de construit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării din plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluş, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu cheiţă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zmeie ca jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării de nisip, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării de desenat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării cu
roţi, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării de exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării mobile de agăţat
pentru pătuţ (jucării), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente de construcţii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării pentru copii mici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane de
săpun (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării care fac zgomot, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu blocuri
de construcţie (jucării), servicii de vânzare cu
am anunţul în legătură cu jucării comercializate
la set, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării utilizate în piscine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
pentru pistoale (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării care se
suprapun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu covoraşe de joacă cu jucării
pentru copii mici (jucării), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu triciclete pentru copii
mici (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării de acţiune cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
adaptate pentru activităţi educative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu machete
sub formă de jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării robot care se
transformă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bastoane luminoase cu leduri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu covoare de joacă puzzle (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării de construit care se îmbină, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
cu telecomandă sub formă de vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri de societate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri mecanice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jocuri de petrecere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri cu
zaruri, servicii de vânzare cu am anunţul online

în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătur ă cu titireze (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării antistres, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mingi (articole sportive), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu arme pentru
paintball (articole sportive), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
gimnastică şi de sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării acţionate
mecanic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării electronice didactice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării
pentru cadă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării pentru bebeluşi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seturi
de jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării din ţesături, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării din pânză, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu machete auto
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării de tras, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
discuri zburătoare (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării
electronice teleghidate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării pentru
apă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu telecomenzi pentru jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de bambus, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării cu
telecomandă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jucării din cauciuc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de împins, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu puzzle-uri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării mobile suspendate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării de construit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării din plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de pluş, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării cu
cheiţă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zmeie ca jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării pentru
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sugari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării de nisip, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
desenat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării cu roţi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu elemente de construcţii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării pentru copii mici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baloane de săpun (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării care
fac zgomot, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri de construcţie
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jucării comercializate la set,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării utilizate în piscine, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu capse pentru pistoale (jucării), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării care se suprapun, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu triciclete pentru copii mici (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de acţiune cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării adaptate pentru activităţi educative,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu machete sub formă de jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării robot care se transformă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese multifuncţionale pentru copii
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bastoane luminoase cu leduri
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu covoare de joacă puzzle (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării, jocuri şi articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de construit care se îmbină,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, marketing promoţional, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01105

11/02/2021
INOOR VISION SRL, STRADA
GEORGE COSBUC, NR.2, BLOC
A3, SC.A, AP.17, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMT, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

iNoor
(531)

Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări votive, lumânări tip pastilă,
lumânări pentru masă, lumini de crăciun
(lumânări).

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01106

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/02/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,
2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(540)

electronice descărcabile referitoare la jocuri de
noroc, podcast-uri descărcabile cu privire la
jocuri de noroc, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on¬line, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01107

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 01.01.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software descărcabile pentru pariuri sportive,
aplicații software descărcabile pentru jocuri de
noroc, aplicații software, descărcabile, software
pentru administrare de cazinouri, jocuri de
cazinou interactive furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicații
mobile, descărcabile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, publicații

11/02/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,
2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 01.01.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software descărcabile pentru pariuri sportive,
aplicații software descărcabile pentru jocuri de
noroc, aplicații software, descărcabile, software
pentru administrare de cazinouri, jocuri de
cazinou interactive furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicații
mobile, descărcabile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, publicații
electronice descărcabile referitoare la jocuri de
noroc, podcast-uri descărcabile cu privire la
jocuri de noroc, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01108

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/02/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD,
2 PRESPAS, ET.4, BIROUL 405,
AGIOI OMOLOGITES, NICOSIA,
1082, CIPRU

(540)

magic jackpot
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software descărcabile pentru pariuri sportive,
aplicații software descărcabile pentru jocuri de
noroc, aplicații software, descărcabile, software
pentru administrare de cazinouri, jocuri de
cazinou interactive furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicații
mobile, descărcabile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, publicații
electronice descărcabile referitoare la jocuri de
noroc, podcast-uri descărcabile cu privire la
jocuri de noroc, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
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jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01109

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 45, PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/02/2021
SB ADVANCED SYSTEMS LTD.,
2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(540)

(531)
(511)

9. Software pentru jocuri de noroc, aplicații
software descărcabile pentru pariuri sportive,
aplicații software descărcabile pentru jocuri de
noroc, aplicații software, descărcabile, software
pentru administrare de cazinouri, jocuri de
cazinou interactive furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, stocate, programe de jocuri
pe calculator multimedia interactive, aplicații
mobile, descărcabile, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, publicații
electronice descărcabile referitoare la jocuri de
noroc, podcast-uri descărcabile cu privire la
jocuri de noroc, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri de noroc la distanță, servicii de jocuri
de noroc furnizate on-line prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, servicii de jocuri de noroc la distanță
de tip cazinou, servicii de cazinou interactiv
furnizate prin intermediul unui calculator sau al
unei platforme mobile, servicii de pariuri online,
servicii oferite de cazinouri, servicii de cazinou
on-line, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), închiriere de jocuri de cazinou,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea de loterii, furnizarea
on-line de informații privind jocurile de noroc,
servicii de jocuri de calculator interactive, creare
(redactare) de podcast-uri cu privire la jocuri de
noroc.
───────

Clasificare Viena:
01.01.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 01110

12/02/2021
EDUARD-EMIL OANCEA, ALEEA
SOARELUI NR. 2, JUD. ILFOV,
SAFTICA, ILFOV, ROMANIA

HUP HUMAN
POTENTIAL JOURNEY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanţă în afaceri.
41. Servicii educaţionale de instruire (coaching).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01111

12/02/2021
SVIT BRANDS SRL, BD. GRIVITEI,
NR.47, BL.32, SC.C, ET.I, AP.4,
CAM.2, JUD. BRASOV, BRASOV,
500177, BRAȘOV, ROMANIA

ZAJA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
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
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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
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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă.
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01113

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/02/2021
SOLAR LOGISTIC SRL,
STRADA LUNCII NR.3A, JUDEŢ
HUNEDOARA, ORASTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01112

12/02/2021
GEORGIAN DAN ANDREI,
STR. MUZEULUI NR. 9, JUDEŢ
DAMBOVIŢA, MORENI, 135300,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

SOLAR Logistic
(531)

Dulce cu Suflet WE
BAKE IT . YOU TAKE IT.
(531)
(591)

Clasificare Viena:
08.01.16; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate: roz (RAL 3015),
maro deschis (RAL 1001), maro închis
(RAL 8024), gri, verde, alb

Clasificare Viena:
01.03.06; 07.03.11; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 07.03.25
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalaţii şi sisteme de încălzire, boilere,
unitati de incalzire, puffere (aparate de încălzire),
vase de acumulare pentru instalaţiile de încălzire
şi sanitare, colectoare termice solare (încălzire),
aparate de stocare a energiei solare utilizate
pentru încălzire.
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35. Servicii

de publicitate marketing şi
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la instalaţii şi sisteme de încălzire
solare, servicii de comerţ online cu amănuntul
referitoare la instalaţii şi sisteme de încălzire
solare.
37. Servicii de instalare de sisteme de încălzire
solară, servicii de întreţinere şi reparaţii de
instalatţi şi sisteme de încălzire solare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01115

12/02/2021
NUTRIETIQUE SRL, STR.
THEODOR PALLADY NR. 18, BL.
M5A, SC. A, AP. 15, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032263, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01114

12/02/2021
MAXIM CAZAC, STR. COZLA
NR.3, BL.B1A SC.6 AP. 232,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032733,
ROMANIA

NutriEtique
(531)

Clasificare Viena:
05.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de consultanță în nutriție.

PAX Atelierul de monumente
(531)

───────

Clasificare Viena:
26.13.25; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pietre funerare, piatră, ornamente din piatră.
40. Lucrări de gravură pe pietre funerare.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 01116

12/02/2021
MOTODISCOUNT.RO SRL, STR.
VASILE GOLDIS 103, JUDEŢ
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

MOTODISCOUNT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

(210)
(151)
(732)

M 2021 01118

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC.
F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01117

12/02/2021
ADINA SRL, STR. FOLTANUL NR.
1E, JUDEŢ GALAŢI, VINATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

MARMOTEK Materialul
care face Diferenta

NOVEL laboratory
(531)

Clasificare Viena:
26.11.05; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(RGB 89 174 226), albastru închis
(RGB 47 95 154/54 111 186)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice respectiv:
cercetare, evaluare, analize industriale şi
testare de laborator în domeniul materialelor
şi produselor textile şi consultanţă tehnologică
aferentă.
───────

12/02/2021
SC ORNAMENT SRL, STR.
19 NOIEMBRIE NR. 13, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale pentru construcții, mortar pentru
construcții, pastă de ciment, statuete, busturi
și piese ornamentale din ciment, piatră sau
marmură.
35. Restrângerea la un loc în beneficiul altora, a
unei varietăți de bunuri pentru a da posibilitatea
clienților să vadă și să cumpere acele bunuri,
acestea putând fi asigurate prin magazine
en-gros, en-detail sau on-line, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau al
emisiunilor de teleshoping.
39. Servicii legate de ambalarea, transportul și
depozitarea bunurilor în depozite sau alte clădiri
pentru păstrare sau pază, servicii de distribuție.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01120

12/02/2021
BISCUITS INCORPORATED SRL,
STR ITALIANA NR 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020976, ROMANIA

Verv
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți crackers cu aromă de legume,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, baozi (chifle
umplute), aperitive (tartine), amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, biscuiți cu ceapă,
biscuiți de orez, biscuiți sărați din orez,
chifle cu gem de fasole, bulete din orez,
brioșe, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chifle umplute, chipsuri de orez,
chipsuri de porumb, chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb cu gust de legume, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite congelate, clătite americane,
clătite, chipsuri taco, chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), chipsuri tortilla,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri din cereale,
chipsuri din aluat wonton, covrigei, covrigei moi,
empanada pe bază de aluat umplut, fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele de porumb
preparate, găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), găluști chinezești pe bază
de aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), găluște de orez, gustări alimentare
din porumb sub formă de inele, gimbap (fel de
mâncare coreean pe bază de orez), galuște
chinezești umplute (gyoza, gătite), fulgi de orez,
fulgi de cereale uscate, crumble (produs de
patiserie), gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări rapide
preparate din grâu integral, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
pe bază de orez, gustări pe bază de multicereale,
gustări pe bază de cereale, gustări din porumb,
gustări din tortilla, gustări sărate pe bază de

cereale, jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi
(găluști umplute), mâncăruri preparate care
conțin (în principal) orez, mâncăruri pregătite
pe bază de orez, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
congelate constând în principal din orez, orez
preparat învelit în alge marine, orez glutinos
învelit în frunze de bambus (zongzi), orez dulce
cu nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez amestecat cu legume și carne
de vită (bibimbap), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate pe bază de orez, plăcinte, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, plăcinte dulci sau
sărate, plăcinte cu legume, prăjitură de orez
tradițională coreană (injeolmi), prăjituri din orez
cleios (chapsalttock), prăjituri din mei, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse de patiserie din legume și carne,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie aromate, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, rizoto,
ravioli, quiche (tarte sărate), quiche (preparat
culinar franțuzesc), quesadilla (preparat culinar
mexican), produse snacks preparate pe bază de
porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
sandvișuri, salată de orez, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri de primăvară,
rulouri umplute, rulouri cu ou, spirale din porumb,
won ton (găluști pe bază de aluat umplut), vafe
congelate, turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, turte de orez sote (topokki), turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, taco, tartă
de orez, terci de dovleac (hobak-juk), tortillas,
tabbouleh (salată libaneză).
32. Amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
siropuri pentru băuturi, citronadă, concentrate
pentru
preparat
băuturi
de
fructe,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente,
esențe
pentru
fabricarea
băuturilor, esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe pentru preparat ape minerale aromatizate
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(nu sub formă de uleiuri esențiale), extracte de
hamei pentru prepararea unor băuturi, extracte
de must nefermentat, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
băuturi, sirop de migdale, sirop de malț pentru
băuturi, sirop de coacăze negre, produse pentru
fabricarea de sifon, pudre folosite la prepararea
băuturilor cu apă de nucă de cocos, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor răcoritoare,
prafuri utilizate la prepararea băuturilor pe bază
de fructe, prafuri pentru prepararea de băuturi,
pastile pentru băuturi gazoase nemedicinale,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, siropuri
pentru limonadă, must de malț, must conservat,
nefermentat, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc concentrat
de portocale, suc concentrat de lămâi verzi,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc
concentrat de fructe, must de struguri,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, apă
de nucă de cocos ca băutură, apă gazoasă
(carbonatată), apă gazoasă (sifon), apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
de masă, apă de izvor, apă de ghețar, apă
(băuturi), apă carbogazoasă, apă cu arome, ape
minerale (băuturi), băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, băuturi funcționale pe
bază de apă, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), apă potabilă purificată,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă, apă plată, ape minerale (băuturi),
ape minerale și gazoase, apă seltzer, apă
minerală (care nu este pentru uz medicinal),
ape cu aromă de fructe, ape care conțin oxid
de litiu, sifon, bitter lemon (băutură răcoritoare
carbogazoasă), băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi cola, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
cola, cola (băuturi răcoritoare), limonade,
sucuri carbogazoase, aperitive fără alcool, apă

carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă cu orz și lămâie, apă pe bază de orz
și portocale, apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu guarana,
băuturi cu proteine, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi îmbogățite cu nutrimente,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi izotonice, băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi energizante,
băuturi din zer, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi sport cu electroliți,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, băuturi
pentru sportivi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi pe
bază de prune afumate, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază
de orez, nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe
bază de fasole mung, băuturi pe baza de nuci
și de soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele
decât cele de uz medical), băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, șerbeturi din
fructe (băuturi), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sevă de mesteacăn, sevă de
arțar, sarsaparilla (băutură nealcoolică), ramune
(băuturi răcoritoare japoneze), punci nealcoolic
din fructe de kaki uscate cu scorțișoară
(sujeonggwa), punci nealcoolic, punci de orez,
nealcoolic (sikhye), punci de fructe, nealcoolic,
douzhi (băutură pe bază de fasole fermentată),
cocteiluri fără alcool, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, smoothies, sorbete sub formă
de băuturi, sorbeturi (băuturi), vinuri fără alcool,
vinuri nealcoolice, amestec de sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu
suc de portocale, băuturi cu suc de struguri,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi
de fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din legume, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, băuturi pe bază de cocos, siropuri de

758

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

fructe, suc de roșii (băuturi), nectaruri de fructe,
nealcoolice, musturi, concentrate de sucuri de
fructe, extracte din fructe fără alcool, băuturi din
fructe, fără alcool, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi pe
bază de suc de ananas, băuturi pe bază de
suc de mere, suc de struguri, suc de răchițele,
suc de rodii, suc de portocale, suc de pepene
verde, smoothies conținând cereale și ovăz,
smoothies cu legume, suc concentrat de prune
afumate, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de guave, suc de
mango, suc de pepene galben, sucuri de legume
(băuturi), sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, sucuri de
aloe vera.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de 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)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01121

12/02/2021
EUROBOOK SRL, STR. PIATA
VOIEVOZILOR NR.12, BL.X7, ET.6,
AP.2, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EUROBOOK UNIŢI
PRIN CĂRŢI!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărituri), 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, albume tipărite,
almanahuri, invitaţii (papetărie), bannere din
hârtie, semne de cărţi, cărţi, caiete, planse
scolare, fise de lucru, autocolante (articole
de papetarie), etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri), agende (tipărituri), ilustraţii
(tipărituri), publicaţii tipărite, materiale tipărite,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cartonaşe tipărite, altele
decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de
colorat, panouri publicitare din hârtie sau
carton neelectrice, table aritmetice/ tabla
înmulțirii, cărți broșate, calendare (tipărituri),
benzi desenate (tipărituri), blocuri de desen
(tipărituri), materiale pentru desen, fluturași
publicitar, formulare tipărite, hărți geografice,
tipărituri grafice, reproduceri grafice (tipărituri),
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reprezentari grafice, felicitari tipărite, ghiduri
(manuale), felicitări muzicale (tipărituri), carnete
de notițe, broșuri (tipărituri), hârtii pentru pictură
și caligrafie, cărți poștale, orare tipărite, forme
de tipar, caractere tipografice, articole pentru
școală (papetărie), cărți de cântece, papetărie,
materiale de scris, hârtie de scris.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, carti
de joc, puzzle-uri, decorațiuni pentru pomul de
crăciun, jucării cu carater de noutate pentru
a face glume și pentru petreceri, de exemplu,
măști de carnaval, pălării de petrecere din
hârtie, confeti și pocnitori cu surprize specifice
crăciunului, jocuri de societate, măști de teatru,
machete de jucărie, mașini de jucărie, case de
jucărie pentru copii, figurine de jucărie, roboți de
jucărie.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de texte publicitare,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, organizarea de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, publicitate directă prin
poștă, demonstrație cu produse, răspândirea
materialelor publicitate, marketing, închirierea de
material publicitar.
41. Servicii de educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi culturale, servicii de editare, altele decât
cele cu scop publicitar, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
traducere, scrierea de texte, altele decât textele
publicitare, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, publicare si editarea
de carti, publicare si editarea de materiale
tiparite, publicare online a cărților și jurnalelor
electronice, educație religioasă, tehnoredactare
computerizată electronică, instruire practică
(demonstrații), fotografie.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01122

12/02/2021
AUCHAN HOLDING, 40 AVENUE
DE FLANDRE 59170, CROIX,
FRANȚA

CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Viață Nouă by Auchan
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01; 03.07.24
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea, in avantajul tertilor, a unei
varietăți de produse second hand, și anume
textile și accesorii, electronice și multimedia,
cultură și agrement (cărți, dvd-uri, jocuri video),
menaj (lenjerie de uz casnic, tacamuri), vin,
produse pentru îngrijirea copiilor (cărucioare,
scaune auto pentru copii) fara accesorii mici,
jucării, accesorii sportive, bijuterii, permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de depozitare
(stocare) a tuturor produselor de mai sus,
publicitate, servicii de informare, consultanță și
consiliere referitoare la cele menționate mai sus.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

27. Mochete (carpete), covoare, preșuri,
rogojini, linoleum și alte produse pentru
acoperirea podelelor

M 2021 01125

12/02/2021
TAMÁS BÉLA TÓTH, DÉLCEG
UTCA 20, SZEGED, 6727,
UNGARIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01127

12/02/2021
GROOMING WORLD SRL, STR.
VALERIAN PRESCUREA NR. 28,
AP.2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALPHA PET
(511)

GLOBAL FITNESS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii sportive și de fitness, exploatarea
instalațiilor sportive, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii ale cluburilor de
fitness, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), administrare de centre
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii de săli de sport în materie
de culturism, servicii de săli de sport în materie
de antrenamentul cu greutăți, servicii ale unui
antrenor personal (fitness)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri
pentru animale, plante, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate și marketing
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01126

12/02/2021
OANA JITARU, STR. ECATERINA
VARGA NR. 49, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

Prein
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01128

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

11. Aparate de iluminat și reflectoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare.
35. Abonament
la
ziare
electronice,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

15/02/2021
DANESTAR, STR. INULUI, NR. 14,
JUD. MURES, TÂRGU-MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01132

12/02/2021
DOCENDO DTM SOLUTIONS SRL,
STR. UNIRII NR. 100, JUDEȚUL
DOLJ, SEGARCEA, 205400, DOLJ,
ROMANIA

DANESTAR TÂRGU MUREȘ
Aventi

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.05; 24.01.05; 24.01.10;
09.01.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate: rosu, galben,
maro,verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Muștar, muștar cu hrean, muștar extradulce,
muștar cu boabe, muștare de masă
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: muștar,
muștar cu hrean, muștar extradulce, muștar cu
boabe, muștare de masă
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01130

12/02/2021
LED MARKET TECH SRL, BD.
BUCURESTII NOI 177, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, 012369, ROMANIA

LED Market
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531)

Clasificare Viena:
26.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: bleumarin (HEX
#14213d), galben (HEX #ffe33b), roșu
(HEX #ff2925)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate, agenții
de relații cu publicul, analize publicitare, servicii
de anunțuri clasificate, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
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de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
căutare de sponsorizare, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare de
campanii promoționale, editare și actualizare
de texte publicitare, difuzarea de date privind
publicitatea, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare
de servicii publicitare, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, furnizare de
informații publicitare, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, marketing
de produse, marketing de baza de date,
marketing comercial (în afară de comercializare),
management promoțional pentru persoane
celebre, management promoțional pentru
personalități sportive, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing de
referință, marketing digital, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de planuri de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, marketing promoțional,
marketing pentru evenimente, marketing pe
internet, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, plasarea

de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
prezentare de firme și produse și servicii
ale acestora pe internet, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
pregătirea și distribuirea reclamelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01133

(740)

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

19/02/2021
WOOBA DECO SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 11A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WOOBA WOOD BEST ART
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.05; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aprinzătoare pentru gaz, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate pentru bronzat, arzătoare,
boilere și încălzitoare, aparate pentru răcire și
înghețare, aparate pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate 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, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și gaz,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
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de eșapament, lampadare, lămpi electrice,
lămpi solare, lămpi decorative, veioze de
noptieră, corpuri de iluminat, accesorii de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
respectiv: abajururi, suporturi de abajururi,
carcase pentru lămpi / cupole pentru lămpi,
candelabre, lampioane, proiectoare de lumină,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
filamente pentru lămpile electrice, arzătoare
incandescente, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, felinare
pentru iluminat, becuri, difuzoare de lumină,
lămpi de siguranţă, tuburi luminoase pentru
iluminat, dulii pentru lămpi electrice, numere
luminoase pentru case, aplice (corpuri electrice
de iluminat), plafoniere (corpuri de iluminat),
becuri cu LED, instalații de iluminat, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase).
20. Mobilă și mobilier, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, 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, rame,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, obloane
(jaluzele), jaluzele din lemn, jaluzele de interior,
capcana viselor (decorațiuni), decorațiuni de
perete, din lemn, butoaie din lemn, grilaje din
lemn, cutii din lemn, rafturi din lemn (mobilier),
scări fabricate din lemn, figurine ornamentale
confecționate din lemn, opritoare din lemn pentru
uși, răchită, sidef, trestie (materiale pentru
împletit), os de balenă, fildeș, spumă de mare.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jucării din
lemn, articole de gimnastică și de sport.
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, servicii de
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 vesela, articole
de bucatarie si recipiente, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
pahare, vase de baut si articole pentru baruri,
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 mobilă,
mobilier, statuete, figurine, lucrări de artă și
decorațiuni din lemn, ghips, plastic, sidef, fildeș,
os de balenă, ceara, stuf, trestie, răchită, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
corpuri de iluminat, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de intermediere comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01134

(740)

NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/02/2021
ANDRA - IOANA BUNEA, STRADA
SIR. VALEA CARUNTEL NR. 7,
JUDEȚUL PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

DULCELLE
CHOCOLATE & MORE
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, înghețate) și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, pateuri (patiserie), specialități de
patiserie, produse de patiserie, produse de
cofetărie și înghețate, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie din ciocolată,
aperitive (tartine), baghete umplute, cereale
procesate, chipsuri din cereale, batoane de
cereale, ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată
caldă, înlocuitori (ciocolată), esențe de ciocolată,
altele decât uleiurile esențiale, sosuri de
ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, deserturi pe
bază de ciocolată, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu crema spumă, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
pe bază de arahide, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,

glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor.
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, servicii de
intermediere comercială, 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 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 dulciuri, produse de patiserie
si cofetărie, produse de brutărie, ciocolată,
produse apicole, zahăr, îndulcitori, alimente
semipreparate si snack-uri., 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, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, pensiuni pentru animale, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii

765

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snackbaruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
servicii de închiriere de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01135

(740)

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

12/02/2021
WOWIMB SRL, STRADA
NICOLAE GHICA BUDEȘTI NR.4A,
JUDEȚUL SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

WOW Imobiliare
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie
comercială,
regruparea
în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri

comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii
închiriere de clădiri, administrare de clădiri
cu locuințe, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
servicii de evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților
(imobiliare),
managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de construcții, impermeabilizarea
construcțiilor (izolare), servicii de construcție
de proprietăți, servicii de construcție de
verande, servicii de construcție de șosele,
servicii de construcție de sere, servicii de
construcție de uzine, servicii de construcție
de conducte, servicii de construcții de
cheiuri, servicii de construcție de magazine,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construcție
de case, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
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proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de construcţie de proprietăţi,
servicii de renovare de proprietăţi, servicii de
întreţinere de proprietăţi, servicii de reparații
clădiri, servicii de renovarea clădirilor, servicii
de dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
servicii de servicii de construcție de fundații
pentru clădiri, servicii de decorare (zugrăvire)
de clădiri, servicii de vopsire de clădiri, servicii
de demontare de clădiri, servicii de consolidare
de clădiri, servicii de curățare de clădiri, servicii
de reparații de clădiri, servicii de renovare
de clădiri, curățare igienică (clădiri), întreținere
de clădiri, curățarea clădirilor publice, izolarea
clădirilor existente, servicii de curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
servicii de dezmembrare de clădiri industriale,
servicii de instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri instituționale, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construirea de clădiri multifamiliale, servicii de
restaurări specializate de clădiri, servicii de
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
renovarea și restaurarea clădirilor, servicii de
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
servicii de curățarea industrială a clădirilor,
servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de 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, servicii de 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, servicii de 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, servicii de curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, servicii de renovarea interioară
a clădirilor comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, servicii de
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii

de construirea de clădiri destinate procesului
educativ, servicii de 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, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pentru clădiri, servicii de construcție
de clădiri pe bază de comandă, întreținere
și reparare de instalații în clădiri, servicii de
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, servicii de construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
servicii de construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), servicii de
reparare și întreținere de clădiri cu birouri,
servicii de 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 (izolare),
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii de inspecție a
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de construcție de proprietăți, servicii
de întreținere de proprietăți, renovare de
proprietăți, servicii de construcție de proprietăți
industriale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de 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

767

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

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 construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, servicii de construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01138

13/02/2021
ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE
ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU NR. 10/20,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Festivalul Egalităţii de Gen
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01136

(511)

12/02/2021
CLAUDIU-GEORGE SAVA,
STRADA GEORGE COȘBUC NR.
59, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

X-CUT STUDIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.24; 26.01.03; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire în legătură
cu servicii de saloane de înfrumuseţare.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrare de
programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, negociere de tranzactii comerciale pentru
artisti scenici, servicii de comert cu amanuntul
online pentru muzica si filme descarcabile
si preinregistrate, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artisti interpreti, servicii
asigurate de magazine online de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de reviste
descărcabile, cărţi, tonuri de apel, fişiere
cu muzică, sunete, imagini, video şi jocuri,
aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate
de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
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textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
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, promovare
a vânzarilor de produse şi servicii ale terţilor
prin evenimente promoţionale, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele massmedia, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză

de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri în scopuri politice, servicii
de consultanță privind gestionarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță în afaceri comerciale
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organziarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru organizaţii non-profit.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii
de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de seminarii si congrese, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
reprezentații de muzică live, pregătire pentru
aprecierea muzicii (instuire), organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
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de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, organizarea de reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele de
calculatoare, servicii de instruire in domeniul
muzical, servicii de divertisment sub forma
de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabil, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
nedescărcabil, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri

culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, furnizarea de informații în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, servicii culturale, organizarea de
seminarii în materie de activităţi culturale,
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizarea de ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri de divertisment, coordonare de expoziţii
în scopuri recreative, coordonare de festivaluri
de film, cursuri de dezvoltare personală
(instruire), cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune de
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bandă largă fără fir şi online, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, furnizare
de informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, informaţii
referitoare la recreere, instruire referitoare la
conveniente sociale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea de gale, organizarea de programe
de instruire pentru tineri, organizarea de
reuniuni şi conferinţe, organizarea de
seminarii, organizarea de sesiuni de formare
(instruire), organizarea de webinare, (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii
(educație sau divertisment), organizarea şi
coordonarea de conferinţe şi congrese,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare
de cataloage, publicare de ghiduri pentru
învăţămînt şi instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, nedescărcabile,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea

și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri (instruire), organizare
de programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire în domeniul politic pentru tineri și
adulți, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi, organizarea de simpozioane,
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expoziţii, congrese, colocvii istorico-politice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de activităţi cu caracter politic,
adunări generale, dezbateri publice, iniţiative
legislative, demonstraţii cu scop cultural,
educativ, organizarea de activităţi socialştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici, cu
scop cultural, educativ și de divertisment,
organizarea de spectacole de divertisment în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01139

(740)

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550024,
SIBIU, ROMANIA

14/02/2021
ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE
ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU, NR. 10/20,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ȘiEuReușesc
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în

scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
publicitare, servicii
de
comerciale
şi
consultanţă în afaceri privind promovarea
campaniilor de strîngere de fonduri, servicii de
consultanţă în afaceri privind gestionarea
campaniilor de strîngere de fonduri, servicii de
lobbycomercial, 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,
promovare
avânzarilor de produse şi servicii ale terţilor
prin evenimente promoţionale, servicii
de
publicitate în presă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele massmedia, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
promovare
a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri în scopuri politice, servicii
de consultanță privind gestionarea campaniilor
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de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță în afaceri comerciale
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță 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, furnizare de modele pentru campanii
promoționale,
pregătire
de
campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a
evenimentelor
culturale,
sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară
a
evenimentelor
de
dans,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de

informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de comunicare online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare pe
internet, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele private
virtuale (vpn), comunicare prin răspuns vocal
interactiv (ivr), servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice
de comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de material audio și video
pe internet, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea
de calculator globală sau internet, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,

773

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet.
41. Organizare de festivaluri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agentii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
seminarii si congrese, organizarea de seminarii
in scopuri
recreative,
organizare
si
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), divertisment
muzical,
educație
muzicală, formare muzicală (instruire), editare
muzicală, spectacole muzicale, servicii de
înregistrări demuzică, reprezentații de muzică
live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de reprezentații muzicale, publicare de cărți
de muzică, prezentare de concerte, prezentare
de concerte muzicale, organizare și coordonare
de concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în direct,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
producție de concursuri de talente, publicarea
de materiale multimedia online, cu excepția
celor publicitare, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de ceremonii de acordare
a
premiilor, organizare de conferinte referitoare
la
divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si

informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale,servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în formatmp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
furnizare de instalații pentru filme, spectacole,
piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categoriide
vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de
prezentări
în
scopuri
culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
informare în legătură cu activităţi culturale,
furnizare de informaţii despre activităţiculturale,
organizare şi coordonare de activităţiculturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
servicii de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă
profesională
referitoare la
educaţie, simpozioane pe teme de educaţie,
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organizare de seminarii referitoare la educaţie,
furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia
printr-un
site
internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare de
programe
multimedia de
divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online,
asistenţă
profesională
individualizată
(coaching),
furnizare de ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, coordonare de festivaluri de
film, cursuri de dezvoltare personală, cursuri de
sprijin pentru persoanele cu dificultăţi de
exprimare orală, desfăşurarea de expoziţii în
scop de divertisment, demonstraţii în scop
de instruire, desfăşurare de seminarii de
instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz
publicitar, editare de publicaţii, editare de
texte scrise, altele decât cele publicitare,
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management,
formare continuă, fotoreportaje, furnizare de
programe multimedia de divertisment
prin
servicii de televiziune de bandă largă fără fir
şi online, furnizare de publicaţii electronice,
furnizare de publicaţii online nedescărcabile,
furnizare
de
informaţii referitoare
la
activitatea editorială, furnizarea de tutoriale
online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de
baluri,
organizarea de ceremonii de decernare de
premii
pentru
recunoaşterea
meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare de
premii, organizarea de ceremonii de premiere
pentru
recunoasterea
actelor
de curaj,
organizarea
de
cicluri
de
conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, org anizarea de

conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, organizarea
de gale, organizarea de programe de
instruire pentru tineri, organizarea de reuniuni
şi conferinţe, organizarea de seminarii,
organizarea de sesiuni de formare, organizarea
de webinare, organizarea şi coordonarea de
competiţii, organizarea şi coordonarea de
conferinţe şi congrese, organizarea de activităţi
educative destinate studenţilor, prezentări
audiovizuale, producţie de înregistrări audio şi
video pe suporturi audio şi video, producţie
şi închiriere de materiale educaţionale şi de
pregătire, publicare de cărţi electronice şi
periodice pe internet, publicare de cataloage,
publicare de ghiduri pentru învăţămînt şi
instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, realizarea, coordonarea
şi organizarea de seminarii, realizarea
coordonarea şi organizarea de conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi
organizarea
de congrese, realizarea, coordonarea şi
organizarea
de simpozioane, realizarea,
coordonarea şi organizarea de materiale
de lucru, susţinerea de prelegeri pe teme
educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de
dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea
de demonstraţii în scopuri educaţionale,
organizare de
evenimente
muzicale
(divertisment),
servicii de
maestru
de
ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de dans,
organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
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politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri, organizare de
programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în
vederea
pregătirii in
domeniul
politic,
coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, concerte muzicale pentru televiziune,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)

de pe internet, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, servicii specifice şcolilor (educaţie),
publicarea de materiale multimedia online,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, 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 prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la 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,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
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anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară), servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
cantină, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea
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, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de restaurante cu
autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), 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, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de restituirea
proprietăţilor pierdute, servicii de reţele de

socializare online, servicii de investigaţii privind
trecutului persoanelor, cluburi de întîlniri, servicii
de lobby politic, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii juridice pro-bono, servicii
juridice paralegale, servicii personale şi sociale,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01140

19/02/2021
SC ZAMANI XMR SRL, STR.
DALIEI, NR.24, JUDETUL TIMIS,
GIROC, 307220, TIMIȘ, ROMANIA

ZAVORA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Jucării erotice (sexuale).
25. Lenjerie
intimă
(îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte erotică (articole de îmbrăcăminte),
articole de acoperirea capului pentru adulți.
35. Servicii oferite de un magazin online de
vânzare cu amănuntul pentru produse tip jucării
și articole de îmbrăcăminte, lenjerie intimă
și articole pentru acoperirea capului destinate
adulților.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01141

14/02/2021
ASOCIATIA LIGA
SUPORTERILOR VALCENI,
ALEEA DOINEI, NR 2, BL. N1,
SC E, AP 11, JUDETUL VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01142

16/02/2021
SC DRM MATTRESS SRL,
STR.VUK ST. KARADZIC NR.39,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300370, TIMIȘ, ROMANIA

DeSomn
BRIGADA ZĂVOI 1998
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 02.09.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, divertisment și sport.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Paturi, saltele.
24. Huse pentru saltele.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01143

14/02/2021
S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
STR. MOARA DE FOC, NR. 35,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

SINDOPLAST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
35. Servicii de comerţ, servicii de oferire
de informaţii comerciale pentru consumatori,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
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a preparatelor cosmetice şi articolelor de toaletă
nemedicinale, parfumurilor și uleiurilor esenţiale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01144

(740)

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

15/02/2021
ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE
ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU, NR. 10/20,
JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

#ŞIEUREUŞESC
(531)

Clasificare Viena:
02.07.23; 27.05.01; 27.05.08; 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi

expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
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, promovare
avânzarilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, servicii de publicitate
în presă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate și reclam ă, publicitate electorală
prin toate sursele mass-media, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, servicii de informare a publicului,
de difuzare de declaraţii sau anunţuri cu
caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
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în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, 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, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru organizaţii nonprofit, organizarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, sponsorizare, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a
evenimentelor
culturale,
sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară
a
evenimentelor
de
dans,
sponsorizare
financiară
și
finanțare
a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,

transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de comunicare online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare pe
internet, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele private
virtuale (vpn), comunicare prin răspuns vocal
interactiv (ivr), servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice
de comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de material audio și video
pe internet, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea
de calculator globală sau internet, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet.
41. Organizare de festivaluri cu scop cultural,
educaţional sau de divertisment, organizare
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de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agenţii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
seminarii şi congrese (instruire), organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală (instruire), editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare,coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in

domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizare de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
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divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă,
fără fir și online, asistenţă profesională
individualizată (coaching), ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, coordonare de festivaluri de
film, cursuri de dezvoltare personală (instruire),
cursuri de sprijin pentru persoanele cu dificultăţi
de exprimare orală, desfăşurarea de expoziţii în
scop de divertisment, demonstraţii în scop de
instruire, desfăşurare de seminarii de instruire,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
editarea de materiale tipărite care conţin poze,
altele decît cele de uz publicitar, editare de
publicaţii, editare de texte scrise, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă
(instruire), fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri (cu scop
cultural, educaţional), organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de sesiuni
de formare, organizarea de webinare (instruire),

organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de
conferinţe,
realizarea,
coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment),
organizare
de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea
de demonstraţii în scopuri educaţionale,
organizare
de
evenimente
muzicale
(divertisment), servicii de maestrude ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale,
prezentare
de
demonstraţii
de dans,
organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
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de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, 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 prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la 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,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
(temporară), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
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destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante cu autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
(temporară), 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, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, restituirea proprietăţilor
pierdute, servicii de reţele de socializare online,
investigaţii privind trecutului persoanelor, cluburi
de întîlniri, servicii de lobby politic, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii
juridice pro-bono, servicii juridice paralegale,
servicii personale şi sociale, servicii de reţele
sociale online accesibile prin aplicaţii mobile
descărcabile.
───────
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VETERANILOR NR. 12, BL. C8,
SC. 3, ET. 1, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MOTIVIT
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 02.01.08; 05.07.13; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate: verde deschis, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun, mingi pentru jocuri.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale,
furnizarea
de
informații
in
domeniul
divertismentului, organizarea de competiții
sportive, educație sau divertisment/amuzament,
planificarea
de
petreceri
(divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), organizarea de
expoziții in scopuri culturale sau educaționale,
furnizarea facilităților de recreere, servicii de
evaluare a stării fizice, servicii educaționale,
consiliere educaționala sau de instruire
(ghidare vocationala), furnizarea de informații
in domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii de instruire, instruire practica
(demonstrații), efectuarea antrenamentelor de
sanatate si fitness, efectuarea de excursii cu
ghid, organizarea si susținerea de ateliere, de
seminarii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01146

15/02/2021
LUCICA NEDELCU, STR.
VETERANILOR NR. 12, BL. C8,
SC. 3, ET. 1, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M 2021 01148

15/02/2021
ADRIAN COSMIN ZARIF, STR.
CETATEA DE BALTĂ NR. 2,
BL. M23, SC. 1, AP. 3, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060967,
ROMANIA

Life Style Zone
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

Kineto Smile
Reuşim împreună!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15; 02.07.12; 26.01.03
(591) Culori revendicate: portocaliu deschis,
galben, verde deschis, roşu, mov,
turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de kinetoterapie,
servicii de îngrijire a sănătăţii şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
medicină alternativă, servicii de consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de centru de
sănătate.
───────

(540)

M 2021 01149

15/02/2021
SC NEXT AGE ADVERTISING
SRL, STR. ARGENTINA 25,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011754, ROMANIA

ZEPO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
22. Frânghii și sfori, plase, respectiv: plasă
din frânghie, plasă din fibre textile, plasă din
fibră sintetică, plasă din frânghii şi sfori, vele,
prelate, fibre textile brute, hamace, scări de
frânghie, plase de pescuit, fibre textile brute
și înlocuitori, saci de rufe, corturi, copertine
din materiale textile, prelate pentru piscine
spa, neajustate, prelate pentru bazine de înot,
prelate (copertine) pentru vehicule, marchize,
prelate, corturi și acoperitoare neadaptate,
acoperitoare de genul prelatelor pentru vehicule,
folii din materiale plastice folosite ca prelate,
chingi pentru marfă din frânghie sau țesătură,
fibre de cocos, păr de cămilă, fibre acrilice,
fibre confecționate din politetrafluoretilenă, fibre
chimice pentru uz textil, fibre de mătase, fibre
de silice vitrificată pentru uz textil, fibre de
sticlă de uz textil, acoperire din plastic destinată
utilizării ca protecție împotriva stropirii, canava
pentru înfășurat plante, jaluzele exterioare din
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materiale textile, pânze de protecție împotriva
prafului, pânză de sac pentru perdele de aeraj,
pânză groasă pentru înfășurat plante, legături,
nemetalice, prelate de camuflaj, copertine,
corturi (copertine) pentru rulote, corturi folosite
ca anexe la vehicule, corturi pentru duș, huse
de acoperire (neadaptate) pentru bărci, huse
de protecție (folii antipraf) pentru utilizare în
decorare, huse neajustate pentru ambarcațiuni
și vehicule maritime, învelișuri din materiale
plastice pentru împachetarea încărcăturilor
pentru transport, parasoluri (exterior), din
materiale textile, paravane pentru protecția
împotriva vântului, învelișuri impermeabile
(prelate), structuri temporare fabricate din
materiale textile, structuri semipermanente de
pânză, cabluri de remorcare nemetalice, cabluri
de remorcare pentru vehicule, corzi din materiale
plastice, corzi pentru alpinism, corzi pentru
corturi, corzi și corzi sintetice, corzi fabricate din
fibre textile, dispozitive pentru fixarea bagajelor
din vehicule, dispozitive sub formă de sfoară
elastică pentru fixarea bunurilor pe vehicule,
dispozitive sub formă de sfoară elastică pentru
susținerea bunurilor pe vehicule, cordoane de
ridicat pentru ferestre tip ghilotină, frânghii,
frânghii de ancorare, benzi elastice pentru legat,
chingi de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din frânghii pentru încărcături.

(531)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenție de import cu produse
electronice si electrice, servicii de agenție de
import cu laptopuri, tablete si telefoane mobile,
accesorii, servicii de agenție de import cu
retelistica si camere de supraveghere, servicii
de agenție de import cu tv, audio-video si
foto, accesorii, servicii de agenție de import cu
articole pentru casa, grădină & bricolaj, servicii
de agenție de import cu auto, moto, accesorii,
servicii de agenție de import cu jucarii, copii &
bebe, accesorii cărucioare si articole transport,
servicii de comerț online, servicii de comerț en
detail, servicii de comerț en gros, servicii de
comerţ online.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01151

15/02/2021
INTACT MEDIA ADVISORS SRL,
BULEVARDUL FICUSULUI, NR.
44A, CORP A, ETAJ 3, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

M 2021 01150

15/02/2021
SC CMC ONLINE MALL SRL,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CRISTI DANIEL COMNEA,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

IMA INTACT MEDIA ACADEMY
(531)

CMC Electro

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.04; 26.01.06
(591) Culori revendicate: albastru, roz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Camere video, programe de calculator,
descărcabile,
aplicaţii
software
pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
de
pentru calculator, platforme software
calculator, înregistrate sau descărcabile,
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publicaţii electronice, descărcabile, filme,
expuse,
camere
cinematografice,
filme
cinematografice expuse, aparate de procesare
a datelor, filtre pentru utilizare in fotografie,
filtre pentru razele violete, pentru fotografie,
videoproiectoare, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de inregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, materiale
didactice, cadre pentru transparenta fotografica,
stative pentru aparatele foto
16. Albume tipărite, invitaţii (papetărie), atlase,
bannere din hârtie, cărţi broşate, cataloage
tipărite, fluturaşi publicitari, reviste (publicaţii
periodice), buletine informative, ziare tipărite,
broşuri tipărite, fotografii (tipărite), ilustraţii
tipărite, materiale tipărite, semne de cărţi, cărţi,
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, papetărie, fotografii tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
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, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţii publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, servicii de relaţii media, închiriere de
echipamente şi masini de birou, scrierea de texte
publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
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, furnizare
de informatii în domeniul telecomunicaţiilor,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii.

41. Academii

(educaţie),
organizarea
şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de technician de
lumini pentru evenimente, examinări referitoare
la educaţie, servicii educationale furnizate de
şcoli, servicii de divertisment, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului, servicii
de fotografie, servicii de studiouri de înregistrare,
organizarea şi sustinerea de seminarii, servicii
de reporteri de știri.
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), consultanţă software
pentru calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiilor, cercetarea în domeniul tehnologiei
de telecomunicaţii.
44. Servicii de machiaj.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01152

15/02/2021
OLGA BABIAS, STRADA
MUNTENIMII NR. 4, BL.591,
SC.A, AP. 32, JUD IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STRADA ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET.4, AP. 3, CAMERA 2, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

S Soet
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi/prăjituri, produse de cofetărie cu
migdale, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
chifle dulci, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), 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, cacao,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahar, biscuiţi săraţi
şi uscaţi (crackers), aluat, ferment, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, produse de cofetărie cu arahide,
pizza, praline, pâine fără gluten, pâine nedospită,
vafe belgiene, germeni de grâu pentru consum
uman, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte fără
carne, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu măr,

plăcinte cu legume, plăcinte cu cremă, fondante,
fondante de ciocolată, fondante (cofetărie).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, servicii de închiriere a spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închiriere a timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de reamintire a programărilor (lucrări
de birou), licitare, postarea de afişe publicitare,
servicii de închiriere a panourilor de afişaj
(panouri publicitare), 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,
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, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), publicarea
de texte publicitare, servicii de închiriere a
de material publicitar, publicitate radio, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
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(531)

vânzarilor pentru terţi, servicii de închiriere de
standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, patiserie şi
cofetărie.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, rezervări pentru
cazarea temporară, servicii de case de vacanţă,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.13.25
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#5A819E), roşu (HEX #F67E7C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online,
prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin online, pentru: instrumente
şi dispozitive medicale (inclusiv sonde foley
impregnate cu substanţe nobile, canule
traheostomie,
pansamente,
pulsoximetre,
măşti), suplimente alimentare şi dietetice pentru
uz uman (inclusiv vitamine, mineralefacizi graşi
esenţiali, aminoacizi, produse homeopatice,
produse de aromaterapie, suplimente pentru
sportivi si atleţi, ulei de peste, uleiuri din plante,
enzime, îndulcitori si antioxidanţi, suplimente cu
efect cosmetic, suplimente proteice, orice alte
tipuri de suplimente alimentare şi dietetice) şi
alimente pentru bebeluşi, produse şi preparate
cosmetice şi de toaletă pentru îngrijirea,
înfrumuseţarea şi/sau dezinfectarea pielii,
scalpului, părului, corpului, dentiţiei adulţilor
şi bebeluşilor, oferirea de promoţii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţii de importexport cu produse de tipul celor sus-menţionate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătăţii şi
consiliere farmaceutică.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01154

15/02/2021
DIMITRIOS XENOS, DRUMUL
POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

MedIn

M 2021 01155

15/02/2021
DIMITRIOS XENOS, DRUMUL
POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

MedIn
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#5A891E)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online,
prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin online, pentru: instrumente
şi dispozitive medicale (inclusiv sonde foley
impregnate cu substanţe nobile, canule
traheostomie,
pansamente,
pulsoximetre,
măşti), suplimente alimentare şi dietetice pentru
uz uman (inclusiv vitamine, mineralefacizi graşi
esenţiali, aminoacizi, produse homeopatice,
produse de aromaterapie, suplimente pentru
sportivi si atleţi, ulei de peste, uleiuri din plante,
enzime, îndulcitori si antioxidanţi, suplimente cu
efect cosmetic, suplimente proteice, orice alte
tipuri de suplimente alimentare şi dietetice) şi
alimente pentru bebeluşi, produse şi preparate
cosmetice şi de toaletă pentru îngrijirea,
înfrumuseţarea şi/sau dezinfectarea pielii,
scalpului, părului, corpului, dentiţiei adulţilor
şi bebeluşilor, oferirea de promoţii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţii de importexport cu produse de tipul celor sus-menţionate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătăţii şi
consiliere farmaceutică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01156

15/02/2021
CORTINA NORTH
DEVELOPMENT SRL,
STR.AMIRAL HORIA MACELARIU
NR. 83, SC. B, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CORTINA NORTH
(531)

Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de utilizare
în comun a proprietăţilor în domeniul imobiliar,
finantare de proiecte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01157

15/02/2021
YOUSEF AZZAM, CALEA
MOȘILOR NR. 209, BL.17, SC.
2, ET 4 , AP. 46, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608,
ROMANIA

(540)

HS Hollywood Smile Center
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru turcoaz deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de afaceri, administrare
de afaceri pentru furnizorii de servicii
independenți, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în materie de management, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, gestionare (analiză) a
costurilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, servicii de intermediere
publicitară, management computerizat de
birouri, managementul clinicilor medicale pentru
terți, managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de contracte de publicitate,
organizarea afacerilor, planificarea afacerilor,

servicii de administrare a afacerilor, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de transcriere medicală, servicii online de colaborări de afaceri în rețea,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii de agenţii de import
și export, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
44. Ambulatorii, asistență medicală la domiciliu,
consultanță
privind
îngrijirea
sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, management
de servicii de asistență medicală, monitorizarea
pacienților, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale și de
sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, clinici medicale, consiliere medicală,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinarea
medicală a persoanelor, furnizare de asistență
medicală, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii prestate de medici, anestezie
dentară, asistență stomatologică, chirurgie,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de albire a
dinților, servicii de consiliere în materie
de instrumente stomatologice, servicii de
curățare a dinților, servicii de igienă dentară,
servicii de ortodonție, servicii oferite de
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clinici dentare, stomatologie estetică, închiriere
de instrumente stomatologice, stomatologie
veterinară, asistență medicală pentru animale,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii veterinare, tratamente terapeutice pentru
față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente pentru controlul greutății.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

și închirierea de apartamente, servicii de utilizare
în comun a proprietăţilor în domeniul imobiliar,
finantare de proiecte.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01159

(740)

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021 01158

15/02/2021
EDEN CAPITAL DEVELOPMENT
SRL, PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 91E, ET. 5, AP. 33, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

15/02/2021
EDEN CAPITAL DEVELOPMENT
SRL, PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 91E, ET. 5, AP. 33, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(540)

CORTINA ACADEMY
(531)

CORTINA RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de utilizare
în comun a proprietăţilor în domeniul imobiliar,
finanţare de proiecte.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01161

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

15/02/2021
UNILEVER IP HOLDINGS B.V.,
WEENA 455, ROTTERDAM, IL,
TARILE DE JOS

(540)

M 2021 01164

15/02/2021
MARIUS- TILICA STAN, STR.
SF. AGNES NR. 66A, VILA C1,
JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

Mario Stan

(540)
(511)

Derma Series by Dove
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri nemedicinale, preparate de
curățare, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, deodorante și antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea părului, șampoane
nemedicinale și balsamuri (conditioners),
coloranți pentru păr de uz cosmetic, produse
pentru coafarea părului, preparate de toaletă
nemedicinale, preparate pentru baie și duș de
uz cosmetic, preparate pentru îngrijirea pielii de
uz cosmetic, uleiuri, creme și loțiuni pentru piele,
preparate pentru bărbierit, preparate pentru
înainte de bărbierit și preparate pentru după
bărbierit, apă de colonie (cologne), preparate
pentru depilare, preparate pentru bronzare și
preparate pentru protecție solară, cosmetice,
preparate pentru machiaj și preparate pentru
îndepărtarea machiajului, vaselină de uz
cosmetic, preparate de îngrijire a buzelor, pudră
de talc pentru toaletă, vată pentru scopuri
cosmetice, bețisoare cu vată, pentru scopuri
cosmetice, batistuțe, tampoane, servețele
impregnate sau pre-umezite cu loțiuni cosmetice
sau de demachere/curățare personală, măști
de frumusețe, măști faciale pentru scopuri
cosmetice, demachiante (substanțe de curățat)
faciale, tonere faciale, seruri de frumusețe de
uz cosmetic, balsamuri (balms) pentru piele
nemedicinale.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01166

(740)

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU NR. 6, AP. 110,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

15/02/2021
QUATRO-SERVICE SRL, STR.
BULGARA NR. 47, CHISINAU,
MD-2001, REPUBLICA MOLDOVA

(540)

793

BRAD ACASĂ

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
26. Dantele, șnururi (trese), festoane (broderii),
broderii în aur, broderii din argint, panglici, funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse pentru
îmbrăcăminte, copci pentru corsaje, corsete
(copci de -), copci pentru îmbrăcăminte, copci
pentru încălțăminte, copci de tip moș și babă,
copci pentru șosete japoneze tabi (kohaze),
bandă de fixare cu copci moș-babă, ace, croșete
(ace), ace cu gămălie, ace cu gămălie pentru
croitori, ace cu gămălie de sticlă, ace cu
gămălie, altele decât articolele de bijuterie, flori
artificiale, panglici de păr, ace de păr, bucle
de păr, elastice de păr, decorațiuni (ornamente)
pentru păr, funde pentru păr, benzi pentru
păr, păr (bentițe pentru -), agrafe pentru păr,
meșe (de păr), ace pentru păr, clame de păr,
extensii de păr, ondulatoare pentru păr, ace
de prins părul (accesorii pentru păr), ace de
păr orientale, ace ondulate pentru păr, accesorii
pentru prins părul, ace de prins părul, agrafe de
prins părul, ace de ondulat părul, bețe pentru
decorarea părului, elastic pentru prinderea
părului, ornamente de păr sub formă de
împletituri în păr, agrafe și cleme de păr, agrafe
folosite la ondularea părului, păr fals pentru
coafuri japoneze (kamoji), accesorii pentru a
răsuci pe par, funde din hârtie (ornamente
pentru păr), panglici din hârtie (ornamente
pentru păr), benzi din plastic pentru colorarea
părului, benzi din plastic pentru nuanțarea
părului, decorațiuni (ornamente) pentru păr sub
formă de piepteni, panglici de păr pentru
coafuri japoneze (tegara), ondulatoare de păr,
altele decât articolele manuale, articole de
păr pentru coafuri japoneze (kamishin), ace
de păr ornamentale pentru coafuri japoneze
(kogai), perii de ondulat părul, cu excepția
celor electrice, decorațiuni (ornamente) de
păr (cu excepția celor din metale prețioase),
păr fals, ghirlande artificiale, ghirlande și
coroane artificiale, ghirlande artificiale de crăciun
cu lumini încorporate, coronițe artificiale de
crăciun, coronițe artificiale de crăciun cu lumini
încorporate.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și de
sport, decorații festive, cadouri surpriză pentru
invitații la petreceri și pomi de crăciun artificiali,
pomi de crăciun artificiali, ornamente pentru
pomul de crăciun, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, consultanță în organizarea
afacerilor,
consultanță
în
organizarea

și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, asistență comercială
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență în managementul afacerilor, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de marketing financiar, servicii de
marketing direct, servicii de marketing
promoțional, servicii de marketing imobiliar,
servicii de marketing afiliat, servicii de
marketing digital, publicitate și marketing, servicii
de marketing de produse, estimări pentru
marketing, asistență în marketing, servicii de
informații de marketing, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, 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,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01169

15/02/2021
AGREMENT EXPRES COMERTB SRL, BULEVARDUL CORNELIU
COPOSU NR.3-5, BL.101,
PARTER, SPATIUL COMERCIAL
A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041256,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01170

(740)

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

15/02/2021
SC APEMIN ZIZIN SA, STR.
HORIA NR. 13, SAT ZIZIN, JUD.
BRAŞOV, COMUNA TARLUNGENI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(540)

zizin ÎN ARMONIE CU TINE

AEC BIJUTERII
FĂURITE CU SUFLET
(531)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.02
(591) Culori revendicate: bleumarin, auriu,
maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în folosul terților a
bijuteriilor (cu excepția transportului acestora)
permițând clienților sa vadă și sa cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul sau prin intermediul siteurilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la bijuterii, promovarea comerciala,
servicii de comerț online cu amănuntul
referitoare la bijuterii, servicii de intermediere
comercială.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Ape minerale medicinale provenind din sursa
Zizin.
32. Ape minerale şi gazoase din sursa Zizin.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01171

(740)

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

15/02/2021
LIVIA BORDEA, STR. NUFERILOR
NR.40-48, BL.A42, SC.C, ET.1,
AP.6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01172

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

15/02/2021
ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA
LOKSI BLUES-CAFE, STR.
CLOSCA NR.70, SAT TELIU,
JUD. BRAŞOV, TELIU, BRAȘOV,
ROMANIA
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET, AL.I.CUZA NR.32,
AP 1A, CAM 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Korona Rádió
(511)

NEBUN by Cătălin Bordea
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri spumante.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, publicitate on-line întro rețea informatizată, publicitate media onair, on-line, şi pe alte suporturi pentru
campanii de marketing, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, servicii de relații
cu publicul, servicii de revista presei, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrare de programe de fidelizare
a clienților, servicii de agenții de publicitate,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, închiriere de
spații publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri

796

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, închiriere
de material publicitar, reactualizarea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, actualizare și
administrare de informații în registre, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate televizată,
publicitate prin corespondență, căutare de
sponsorizare, cercetări pentru afaceri, redactare
de texte publicitare, producție de programe
de teleshopping, sondaje de opinie, închiriere
de standuri de vânzare, compilații statistice,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de telemarketing, producția de filme
publicitare, scrierea de texte pentru scenarii
publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicații,
difuzarea de programe radio şi/sau tv (programe
şi generice radio şi/sau tv), difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, servicii de televiziune prin cablu,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms"), comunicații
radio, servicii de radiodifuziune, transmitere
de programe radio și de televiziune, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii de
agenții de presă, flux continuu(streaming) de
date, transmisie video la cerere, furnizarea
canalelor de telecomunicații destinate serviciilor
de teleshopping, comunicații prin telefoane
mobile, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
fără fir (wireless), furnizarea de chartroom
pe internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
de informații în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de închirieri de aparate pentru
transmiterea de mesaje, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, servicii de închirieri de aparate de
telecomunicații, servicii de teleconferințe, servicii
telegrafice, servicii de telex, servicii de închiriere
de timp de acces la rețele informatice mondiale,
transmitere de email-uri, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, mesaje

electronice, transmisii prin satelit, transmisia de
fișiere digitale, servicii de videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, divertisment
radio si de televiziune, servicii de producție radio
si de televiziune, prezentare de programe radio
si de televiziune, producție de emisiuni radio si
de televiziune, producerea de programe radio
si de televiziune, realizare de programe artistice
si de emisiuni audiovizuale, filmări şi înregistrări
video şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi audio, furnizarea de publicații electronice
online care nu pot fi descărcate, servicii de
biletare (divertisment), organizarea de competiții
sportive, organizare și dirijare de concerte,
organizare de competiții si concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea
de conferințe, congrese și colocvii, servicii de
divertisment, scrierea de texte pentru scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea de scenarii
de televiziune și cinematografice, închiriere de
înregistrări sonore, producția de filme, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
care nu pot fi descărcate, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informații educaționale
(instruire), furnizarea de informaţii despre
divertisment, furnizarea de informaţii despre
recreere, furnizare de facilități de agrement,
servicii de joc furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, servicii de karaoke, furnizarea de
muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, tehnoredactare computerizată
electronic (microeditare), microfilmare, aşezare
in pagina, nu în scopuri publicitare, editare
de benzi video, producție muzicală, servicii
orchestrale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii de
fotografie, planificarea recepțiilor (divertisment),
închiriere de aparate de radio și televiziune,
dublări (postsincronizare), proiecție de filme
cinematografice, publicarea de alte texte decât
textele publicitare, publicare de cărți, publicare
online de cărți și reviste electronice, redactarea
de texte altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, servicii de reporteri, producţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea de
emisiuni de televiziune, care nu pot fi descărcate,
prin servicii video la cerere, producția de
spectacole, organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de studio de film,
servicii de studiouri de înregistrare, organizarea
și conducerea de simpozioane, închiriere de
aparate de iluminat pentru platouri de teatru
sau studiouri de televiziune, subtitrări, servicii de
traducere.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01173

15/02/2021
SC TERMOPANELI PROD SRL,
STR. ION CREANGA NR. 19N,
CAMERA 1, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROBRICK TERMOSISTEME
DECORATIVE
(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
balustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase

pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, mamă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de fum,
nemetalice, canale pentru coşul de fum,
nemetalice, coşuri de fum, nemetalice, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
argilă pentru utilizare în construcții, balast de
zgură, gudron de cărbune, materiale pentru
construcţia şi îmbrăiarea drumurilor, tencuieli
(materiale de construcţii), beton, elemente de
construcţie din beton, cornişe, nemetalice,
parapete de protecţie, nemetalice, pentru
drumuri, trambuline pentru sărituri, nemetalice,
tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi,
nemetalice / rame de uşi, nemetalice, uşi,
nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură, statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare,
nemetalice,
pentru
acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
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pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
înve!itori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori

pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasa 19, 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
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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, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor [lucrări de birou], servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii

pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în 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 ierţi, 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 exteftîalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanţănn 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
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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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor [lucrări de
birou], dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitarefscrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri
pentru terţi.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, întreţinerea şi repararea
avioanelor,
tratament
anticoroziv
pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/ impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de

fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor
de
îmbrăcăminte,
închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, servicii de construcţie, furnizarea
de informaţii privind construcţia, consultanţă în
construcţii, închirierea macaralelor [echipamente
de construcţii], demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
lnstalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
servicii de electricieni, instalare şi reparare de
echipamente de protecţie împotriva inundaţiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, lncarcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, lnstalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, lnstalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, lnstalarea
şi repararea cuptoarelor întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
lnstalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, lnstalarea,
întreţinerea
şi
repararea
componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de-irigare, lnstalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de spălat
rufele, montarea cablurilor întreţinerea articolelor
din piele, curăţare şi reparare, călcarea lenjeriei,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
zidărie, extragerea minereului, întreţinerea şi
repararea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsirea sau repararea
semnelor/indicatoarelor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
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construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor
de îmbrăcăminte, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, reşaparea anvelopelor,
nituire, pavarea drumurilor, închirierea maşinilor
de măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultura,horticultura şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, servicii de spălare curăţarea
geamurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01174

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

15/02/2021
ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA
LOKSI BLUES-CAFE, STR.
CLOSCA NR.70, JUDEȚUL
BRAȘOV, SAT TELIU, COMUNA
TELIU, BRAȘOV, ROMANIA
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET, STR. AL.I.CUZA
NR.32, AP 1A, CAM 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Korona TV
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, publicitate on-line întro rețea informatizată, publicitate media onair, on-line, şi pe alte suporturi pentru
campanii de marketing, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, servicii de relații
cu publicul, servicii de revista presei, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrare de programe de fidelizare
a clienților, servicii de agenții de publicitate,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, închiriere de
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spații publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, închiriere
de material publicitar, reactualizarea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, actualizare și
administrare de informații în registre, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate televizată,
publicitate prin corespondență, căutare de
sponsorizare, cercetări pentru afaceri, redactare
de texte publicitare, producție de programe
de teleshopping, sondaje de opinie, închiriere
de standuri de vânzare, compilații statistice,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de telemarketing, producția de filme
publicitare, scrierea de texte pentru scenarii
publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicații,
difuzarea de programe radio şi/sau tv (programe
şi generice radio şi/sau tv), difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, servicii de televiziune prin cablu,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms"), comunicații
radio, servicii de radiodifuziune, transmitere
de programe radio și de televiziune, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii de
agenții de presă, flux continuu(streaming) de
date, transmisie video la cerere, furnizarea
canalelor de telecomunicații destinate serviciilor
de teleshopping, comunicații prin telefoane
mobile, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
fără fir (wireless), furnizarea de chartroom
pe internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
de informații în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de închirieri de aparate pentru
transmiterea de mesaje, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, servicii de închirieri de aparate de
telecomunicații, servicii de teleconferințe, servicii
telegrafice, servicii de telex, servicii de închiriere
de timp de acces la rețele informatice mondiale,

transmitere de email-uri, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, mesaje
electronice, transmisii prin satelit, transmisia de
fișiere digitale, servicii de videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, divertisment
radio si de televiziune, servicii de producție radio
si de televiziune, prezentare de programe radio
si de televiziune, producție de emisiuni radio si
de televiziune, producerea de programe radio
si de televiziune, realizare de programe artistice
si de emisiuni audiovizuale, filmări şi înregistrări
video şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi audio, furnizarea de publicații electronice
online care nu pot fi descărcate, servicii de
biletare (divertisment), organizarea de competiții
sportive, organizare și dirijare de concerte,
organizare de competiții si concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea
de conferințe, congrese și colocvii, servicii de
divertisment, scrierea de texte pentru scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea de scenarii
de televiziune și cinematografice, închiriere de
înregistrări sonore, producția de filme, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
care nu pot fi descărcate, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informații educaționale
(instruire), furnizarea de informaţii despre
divertisment, furnizarea de informaţii despre
recreere, furnizare de facilități de agrement,
servicii de joc furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, servicii de karaoke, furnizarea de
muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, tehnoredactare computerizată
electronic (microeditare), microfilmare, aşezare
in pagina, nu în scopuri publicitare, editare
de benzi video, producție muzicală, servicii
orchestrale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii de
fotografie, planificarea recepțiilor (divertisment),
închiriere de aparate de radio și televiziune,
dublări (postsincronizare), proiecție de filme
cinematografice, publicarea de alte texte decât
textele publicitare, publicare de cărți, publicare
online de cărți și reviste electronice, redactarea
de texte altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, servicii de reporteri, producţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea de
emisiuni de televiziune, care nu pot fi descărcate,
prin servicii video la cerere, producția de
spectacole, organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de studio de film,
servicii de studiouri de înregistrare, organizarea
și conducerea de simpozioane, închiriere de
aparate de iluminat pentru platouri de teatru
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sau studiouri de televiziune, subtitrări, servicii de
traducere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01175

15/02/2021
SINDICATUL NATIONAL
AL POLITISTILOR DE
PENITENCIARE (SNPP), STRADA
MARIA GHICULEASA NR. 47,
ET. 7, CAM. 710, SECTOR 2,
BUCUREȘTI , 023761, ROMANIA

(540)

M 2021 01176

15/02/2021
CMC ONLINE MALL SRL,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTI DANIEL COMNEA,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CMC
(531)

Poliția Penitenciară SNPP
(531)

Clasificare Viena:
01.17.25; 02.07.25; 24.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#F8C126, #EFAC39), albastru (HEX
#1F355E, HEX #222A5), galben (HEX
#F9BF54, HEX #F7CA6D), alb (HEX
#FEFEFE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Lucrări de birou, promovarea activității
sindicale.
41. Educație, instruire, cercetări în domeniul
educației.
45. Servicii juridice, cercetari juridice, organizare
de reuniuni în scop social și politic.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, servicii de comerț
online, servicii de agenție de import cu
următoarele: telefoane mobile, accesorii,
retelistică, supraveghere, televizoare, accesorii,
audio HI-FI, aparate foto, accesorii, playere,
boxe, căști, electronice auto, jucării, copii, bebe,
cărucioare și articole transport casă, grădină,
bricolaj, servicii de comerț cu amănuntul, servicii
de comerț cu ridicata.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01177

15/02/2021
MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION SRL, STR.
MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA
NR. 20, JUDEȚUL TIMIȘ, BUZIAȘ,
305100, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M 2021 01178

15/02/2021
ADRIAN-IONEL MIHALCEA,
STR. OITUZ NR.140, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Fixist HAIR STUDIO
MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION
(531)

(531)

Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2151 C, Pantone 2397 C), mov
(Pantone 2117 C), gri (Pantone 2332
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile.

Clasificare Viena:
26.04.05; 14.07.20; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
saloane de coafură, servicii de frizerie, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
cosmetică.

───────

805

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01179

(210)
(151)
(732)

15/02/2021
BIORITA CONCEPT SRL, STRADA
REPUBLICII NR. 185, JUDEȚUL
PRAHOVA, BAICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

M 2021 01180

15/02/2021
EXTRAMALL INTERNATIONAL
GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 319 ,
CLĂDIRE OB,6A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 014593, ROMANIA

BIORITA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.04.02
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
24. Lenjerie de uz casnic, prosoape de față din
material textil.
25. Pijamale, îmbrăcăminte.
───────

WeekEnd în Familie
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03
(591) Culori revendicate: mov, albastru
deschis, gri deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01181

(740)

NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

15/02/2021
AGROALPIN LOGISTIC SRL,
CORNET NR. 62, JUDEȚUL
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

ECODACIA
(531)

Clasificare Viena:
05.07.08; 05.07.10; 05.07.16; 01.01.04;
27.05.17; 25.01.05; 25.01.13; 29.01.15
(591) Culori revendicate: verde, roșu,
albastru, galben, mov
(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, insecte și
larve preparate, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, 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, afine preparate,
ajvar (pastă de ardei în conservă), concentrat
de alge de uz alimentar, alge (prelucrate), alge
comestibile, alge comestibile, preparate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine uscate comestibile, alge nori
condimentate (jaban-gim), alge preparate pentru
alimentaţie umană, alge roşii comestibile, alge
uscate comestibile, alimente pe bază de legume
fermentate (kimchi), aloe vera preparată pentru
consum uman, alune de pădure preparate,
alune prăjite, alune sărate preparate, amestec
de ulei (de uz alimentar), amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de

supe, amestecuri pentru supe, ananas uscat,
anghinare procesate, anghinare, conservate,
antreuri pe bază de legume, aperitive alimentare
pe bază de soia, aperitive pe bază de cartofi,
arahide, preparate, arahide glazurate, arahide
la conservă, arahide prăjite, aranjamente de
fructe procesate, ardei iuţi chili, umpluţi, ardei
iuţi conservaţi, ardei iuţi muraţi, ardei iuţi verzi,
preparaţi, ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei
roşii preparaţi, ardei, preparaţi, banane pentru
gătit, prăjite, batoane alimentare pe bază de
nuci, batoane din tofu, batoane organice pe
bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, băuturi pe bază de lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de
cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
boabe procesate (edamame), boabe de mazăre
galbenă, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia fermentate (natto),
boabe de soia preparate, boabe de soia
uscate, bombay mix (aperitiv indian), broccoli
preparat, bucăţi de tofu prăjite (abura-age),
bucăţi de tofu uscate prin îngheţare (kohri-dofu),
bucăţi uscate de agar-agar (kanten), bulete din
cartofi raşi, bulion (fiertură), preparate pentru
obţinerea bulionlui, burgeri din legume, cactus
preparat, de uz alimentar, caise procesate,
cartofi dulci preparaţi, cartofi feliaţi congelaţi,
cartofi fierţi, cartofi pai, cartofi pai congelaţi,
cartofi prăjiţi sub formă de aperitive, cartofi răzuiţi
prăjiţi (hash browns), cartofi umpluţi, cartofi,
conservaţi, cartofi, preparaţi, castane prăjite,
castraveciori, căpşuni conservate, căpşuni
uscate, ceapă murată, ceapă preparată, ceapă
verde prelucrată, cepe (legume) conservate,
cepe mici, chiftele de cartofi, chipsuri, chipsuri
(cartofi prăjiţi), chipsuri de banane, chipsuri
de cartofi cu conţinut redus de grăsime,
chipsuri de legume, chipsuri de soia, chipsuri
de varză creaţă, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
cireşe maraschino, cireşe preparate, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
negre comestibile uscate, ciuperci, preparate,
clătite de cartofi, coajă de pepene verde murată,
grăsime de cocos, ulei de cocos, ulei de cocos
pentru alimente, coji de cartof umplute, coji de
fructe, compot de mere, compot de merişoare,
concentrat de roşii, concentrate (bulion),
concentrate de tomate (piure), concentrate din
suc de legume pentru alimente, concentrate
pentru supă, fructe congelate, conserve cu
legume, conserve de fasole, conserve de fructe,
conserve de legume, conserve şi murături,
cremă de alune, cremă de lămâie, cremă
tartinabilă din fructe, creme de întins pe pâine
care conţin în principal fructe, creme tartinabile
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pe bază de alune, creme tartinabile pe bază
de legume, creme tartinabile pe bază de
usturoi, curmale, curmale chinezeşti conservate,
curmale preparate, curmale uscate, dahls
(mâncare indiană pe bază de leguminoase),
deserturi pe bază de fructe, dovleci (legume
conservate), dulceţuri, extracte de roşii, extracte
din alge de mare pentru alimente, extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), extracte pentru supe,
extracte vegetale pentru alimente, falafel, fasole
preparată, fasole albă în sos tomat, fasole cu
carne de porc la conservă, fasole gătită în
sos de soia (kongjaban), fasole în conservă,
fasole reprăjită, fasole roşie cu ardei iute,
fasole uscată, fâşii comestibile de alge marine
brune uscate (tororo-kombu), felii de pastă
de soia pentru burgeri, felii de pastă de tofu
pentru burgeri, felii prăjite de cartofi, felii subţiri
de alge uscate (hoshi-nori), ferigi îngheţate
(gosari), fistic preparat, ulei de floarea-soarelui
comestibil), flori comestibile preparate, în formă
cristalizată, flori comestibile, preparate, flori
uscate comestibile, foi de alge prăjite (yakinori), jeleuri de fructe, fructe aromatizate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă gătite, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lignificată asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de papaia preparate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe în conservă, fructe în saramură, fructe kaki
uscate (got-gam), fructe la borcan, fructe lychee
procesate, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
trase în zahăr pe băţ, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, fructe, ciuperci şi
legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
fructe, gătite, frunze de viţă-de-vie preparate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi, fulgi
de mere, fulgi de piersică, fulgi uscaţi din alge
nori care se presară peste orez în apă fierbinte
(ochazuke-nori), gemuri, gemuri din fructe,
germeni de fasole prelucraţi, ghimbir (dulceaţă),
ghimbir cristalizat, gnocchi pe bază de cartofi,
gogoşi, grăsimi vegetale de uz alimentar, grăsimi
vegetale pentru bucătărie, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de

tofu, gutui, preparate, haşmă preparată (utilizată
ca legumă, nu pentru asezonare), iaurt de soia,
inele de ceapă, inimi de palmier, preparate,
jeleu de migdale, jeleuri comestibile, jeleuri
de legume, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste
de fructe şi legume, kimchi de castraveţi (oisobagi), kimchi din ridichi, lapte de arahide,
lapte de arahide pentru uz culinar, lapte de
cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de lapte,
lapte de cocos, lapte de migdale, lapte de
migdale de uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit ca
băuturi, lapte de nucă de cocos pentru uz
culinar, lapte de orez, lapte de orez (înlocuitor
de lapte), lapte de orez de uz culinar, lapte
de ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de
soia, lapte praf de cocos, lămâi preparate,
lămâiţă preparată, lăstari de bambus îngheţaţi,
lecitină pentru uz culinar, mâncăruri pe bază de
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei), legume
decojite, legume feliate, la conservă, legume
gata-tăiate pentru salate, legume gătite, legume
în conservă, legume în saramură, legume
liofilizate, legume preparate la grătar, legume
pre-tăiate, legume procesate, legume sub formă
de pudră, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin îngheţare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte conservată, linte (uscată), linte (legume)
conservată, mango uscat, marmelada din
fructe, masline umplute, maţe pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, mazăre conservată,
mazăre marrowfat, mazăre preparată, mazăre
uscată, mazăre verde preparată, ulei de
măsline comestibil, măsline (pregătite), măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roşu, măsline umplute cu ardei roşu şi
migdale, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în
ulei de floarea soarelui, măsline uscate, mere
preparate, ulei de miez de palmier (alimentaţie),
miezuri de nucă, migdale măcinate, migdale
preparate, morcovi preparați, muguri de bambus
fermentaţi, fierţi şi conservaţi în sare (menma),
murături, murături mixte, năut, preparat, nucă
de cocos preparată, nuci aromate preparate,
nuci comestibile, nuci conservate, nuci cu coajă
preparate, nuci de acaju preparate, nuci de acaju
sărate, nuci de betel prelucrate, nuci de cocos
uscate, nuci glasate, nuci opărite, nuci preparate,
nuci uscate, ulei de palmier (alimentaţie), pastă
cu usturoi, pastă de anghinare, pastă de arahide,
pastă de dovlecei, pastă de fructe, pastă de
fructe de mare, pastă de guava, pastă de
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măsline, pastă de măsline, preparată, pastă de
năut, pastă de trufe, pastă de vinete, pastă
tartinabilă de alune, paste de legume, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, pectină
din fructe, pectină pentru uz culinar, piele de
tofu, piersici preparate, piure de cartofi, piure
de cartofi instant, piure de ciuperci, piure de
legume, piure de măsline, piure de mere,
piure de roşii, piureuri de fructe, planta de
muştar brassica juncea, preparată, plante din
specia brassica oleracea acephala, preparată,
polen preparat pentru alimentaţie, portocale,
preparate, ulei de porumb, ulei de porumb pentru
alimente, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, praf de fructe, praf de nucă
de cocos, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază
de trufe (creme de trufe), prune preparate,
prune conservate, ulei de rapiţă comestibil,
răchiţele uscate, rădăcină convervată de clopoţel
chinezesc (doraji), rădăcini procesate, ridiche
murată, rizomi preparaţi, rösti (chiftele cu cartofi
gratinaţi prăjiţi), suc de roşii pentru gătit, roşii
conservate, roşii decojite, roşii în conservă, roşii,
preparate, rubarbă în sirop, rulouri de fructe,
salată de varză crudă, salate aperitiv, salate
de cartofi, salate de fructe, salate de legume,
salate de legume gata-tăiate, salate pe bază
de cartofi, salate preparate, seminţe comestibile,
seminţe de bananier preparate, seminţe de
dovleac prelucrate, seminţe de floarea soarelui
comestibile, seminţe de floarea soarelui,
preparate, seminţe de pepene verde prelucrate,
seminţe de pin, preparate, seminţe procesate,
seminţe procesate de floarea soarelui, seminţe,
preparate, sfeclă procesată, smochine uscate,
soia (pregătită), soia conservată, spanac
(pregătit), spanac gătit, spanac la conservă,
spanac, congelat, sparanghel preparat, spirulină
preparată, stafide, suc de lămâie de uz culinar,
suc de trufe, sucuri de legume pentru gătit,
sucuri din fructe utilizate la gătit, sultanine, ulei
de susan, ulei de susan pentru alimente, tahini
(pastă de seminţe de susan), tangerine (citrice)
(conservate), tapenada (pastă de măsline
negre), tartă umplută cu fructe, tofu, tofu în
saramură, topping-uri de nuci, trufe conservate,
trufe gătite, trufe uscate (ciuperci comestibile),
ulei de arahide, ulei de arahide (alimentar), ulei
de ardei iute, ulei de măsline, ulei de măsline
extravirgin, ulei de nuci, ulei de porumb pentru
alimente, ulei de rapiţă, ulei de soia, ulei de
soia de uz alimentar, ulei de soia pentru gătit,
ulei din sămânţă de in (comestibil), ulei din
sâmburi de struguri, ulei din seminţe de camelie
de uz alimentar, ulei din seminţe de dovleac de

uz alimentar, ulei din seminţe de in pentru uz
culinar, ulei din tărâţe de orez (de uz alimentar),
ulei şi grăsime de cocos (de uz alimentar),
uleiuri aromatizate, uleiuri comestibile, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri comestibile obţinute din peşte (cu excepţia
uleiului de ficat de cod), uleiuri comestibile pentru
glazurarea alimentelor, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri hidrogenate de uz
alimentar, uleiuri întărite (ulei hidrogenat pentru
alimente), uleiuri pe bază de trufe, uleiuri pentru
gătit, uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri
vegetale de uz alimentar, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru prăjituri şi tarte, unt de alune cashew, unt
de arahide, unt de cacao, unt de cocos, unt de
migdale, unt de seminţe, unt preparat din alune,
usturoi conservat, varză chinezească îngheţată,
varză de bruxelles, preparată, varză murată,
varză preparată, vinete gratinate cu parmezan şi
sos de roşii, vinete preparate, zeamă de lămâie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete,
agar-agar nepreparat (tengusa), alge brune
nepreparate (hijiki), alge kelp nepreparate
(kombu), alge lăptuca de mare nepreparate
(aosa), alge marine comestibile, nepreparate,
alge marine nepreparate (wakame), alge
neprocesate pentru consumul uman, alge
nori comestibile, nepreparate, alge pentru
consum uman, alge pentru consum uman
şi animal, alge proaspete, alge roşii marine
altele decât cele de uz medical, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
alune, alune caju proaspete, alune proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), amestecuri
de seminţe sălbatice, ananas guava (feijoa)
proaspăt, ananas proaspăt, anghinare crude,
anghinare neprelucrate, anghinare proaspete,
anghinare, proaspete, arahide neprelucrate,
arahide proaspete, ardei chilli, ardei chilli
neprelucraţi, ardei gras, ardei graşi cruzi, ardei
graşi neprelucraţi, ardei iute (plante), ardei
proaspeţi, arpagic proaspăt, asmăţui, proaspăt,
avocado crud, avocado neprelucrat, avocado
proaspete, bacă, fructe proaspete, bagase
de trestie de zahăr crude, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains
proaspete, banane proaspete, boabe crude de
cacao, boabe de malţ (neprelucrate), boabe de
soia proaspete, bureţi-galbeni proaspeţi, caise
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crude, caise neprelucrate, caise proaspete,
cartofi, cartofi cruzi, cartofi dulci, proaspeţi,
cartofi dulci, proaspeţi (yam), cartofi neprelucraţi,
castane proaspete, castraveţi proaspeţi, căpşuni
proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe crude,
cepe neprelucrate, cepe, legume proaspete,
cereale brute, cereale crude (neprelucrate),
cereale neprelucrate, cereale neprelucrate
pentru consum, cereale neprocesate, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, chili
proaspăt, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
cicoare, proaspătă, cireşe (neprelucrate), cireşe
(proaspete), citrice, citrice proaspete, citrice,
proaspete, ciuperci, ciuperci crescute pe
tulpina de stejar, proaspete, ciuperci crude,
ciuperci de pin proaspete, ciuperci neprelucrate,
ciuperci proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
coacăze roşii, proaspete, conuri de hamei,
curmale crude, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei cruzi, dovlecei neprelucraţi,
dovlecei proaspeţi, dovlecei, proaspeţi, dovleci,
fasole crudă, fasole fava proaspătă, fasole
neprelucrată, fasole proaspete, fasole roşie,
crudă, fistic proaspăt, fructe crude, fructe cu
coajă lignificată proaspete, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe durian proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe kaki
japoneze, proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete, nuci, legume şi
ierburi, fructe sub formă de bobiţe brute, fructe
sub formă de bobiţe (neprelucrate), fructe şi
legume proaspete, fructe tropicale proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, frunze de
palmier, frunze de palmier (material neprelucrat
sau parţial prelucrat), frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunţe (cereale),
grăunţe (grăunţe), grăunţe (seminţe), grăunţe
brute şi neprelucrate, grâu, grâu crud,
grâu incolţit proaspăt, grâu neprelucrat, grâu
proaspăt, grepfrut, guave-căpşună proaspete,
gutui
crude,
gutui
neprelucrate,
gutui
proaspete, hamei, haşmă nepreparată, haşme,
proaspete, hrean japonez comestibil, proaspăt
(wasabi), hrişcă nepreparată, iarba mâţei
(proaspătă), iarba-mâţei, iarbă, iarbă de grâu
(khorasan), proaspătă, boabe de ienupăr, ierburi
neprelucrate, ierburi pentru consumul uman sau

animal, făină de in (furaj), jumătăţi de mazăre
verde, proaspete, kumquat, lămâi crude, lămâi
neprelucrate, lămâi proaspete, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume crude, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, legume rădăcinoase (proaspete),
leguminoase proaspete, lichi (fruct chinezesc)
proaspăt, limete proaspete, linte proaspătă, malţ,
malţ de orz, malţ pentru berărie şi distilerie,
malţ pentru bere, malţ pentru distilare, malţuri
şi cereale neprocesate, mandarine (fructe,
proaspete), mandarine proaspete, mango mere
proaspete, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mazăre proaspată, măsline crude,
măsline neprelucrate, măsline proaspete, mei
etiopian (teff) neprelucrat, mei italian (părâng)
nepreparat, mei japonez nepreparat, mei
nepreparat, mentă (plante), mentă (proaspătă),
mere, mere caju proaspete, mere crude,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, meri,
merişoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), proaspeţi morcovi, morcovi
albi proaspeţi (arracacha), moşmoane japoneze,
proaspete, muguri proaspeţi de fasole verde,
năut proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci,
nuci comestibile (neprelucrate), nuci de betel,
proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola, nuci de cola proaspete, nuci de ginkgo
proaspete, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
făină de orez (nutreţ), orez natural utilizat ca
furaj pentru animale, orez nedecorticat, orez
neprelucrat, orz, orz neprocesat, orz pentru
bere, orz pentru utilizare în fabricarea berii,
orz perlat, ovăz, ovăz neprelucrat, ovăz pentru
a fi consumaţi de animale, ovăz preparat
pentru a fi consumat de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de
calciu pentru furaje, frunze de palmier, papaia
proaspete, păpălăi proaspeţi, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, pelin proaspăt
(yakssuk) sub formă de plantă vie, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeţi, pere proaspete, piersici crude,
piersici neprelucrate, piersici proaspete, polen
(materie primă), polen de albine (brut), polen
de albine (neprocesat), polen de albine fiind
materie primă pentru uz industrial, pomelo,
proaspete, portocale, portocale crude, portocale
neprelucrate, portocale roşii proaspete, porumb,
porumb crud, porumb dulce (proaspăt), porumb
neprelucrat, porumb proaspăt, praz japonez
proaspăt, praz proaspăt, prune, proaspete,
quinoa nepreparată, rădăcină crudă de hrean,
rădăcină de clopoţel chinezesc (doraji), rădăcini
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de uz alimentar, rădăcini proaspete de lotus,
rizomi, rizomi comestibili proaspeţi, rizomi vii,
rodii, roşcove de chile (alimente pentru animale),
roşcove, crude, roşii cherry, proaspete, roşii
crude, roşii neprelucrate, roşii ovale de tip cherry,
proaspete, roşii proaspete, rubarbă, rubarbă,
proaspătă, salată verde, salate verzi, salate
vii, sapote proaspete, seminţe comestibile în
stare brută, seminţe de arbore de urushi,
seminţe de cartofi, seminţe de floarea-soarelui,
seminţe de flori, seminţe de fructe, seminţe
de grâu, seminţe de grâu hibride, seminţe de
iarbă, seminţe de in comestibile, neprocesate,
seminţe de in nepreparate, seminţe de
legume, seminţe de măr, seminţe de pin,
proaspete, seminţe de plantă de in (seminţe
de in), seminţe de secară, seminţe de
soia verde proaspătă în teacă (soia verde),
seminţe de urushi, seminţe naturale, seminţe
oleaginoase nepreparate, sfeclă, sfeclă crudă,
sfeclă de zahăr nepreparată, sfeclă, proaspătă,
sfecle neprelucrate, sfecle proaspete, smochine
proaspete, sorg nepreparat, spanac proaspăt,
sparanghel (în stare proaspătă), sparanghel
crud, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, spirulină nepreparată, struguri de vin
proaspeţi, struguri proaspeţi, susan comestibil,
neprelucrat, şampinioni proaspeţi, şeptel,
tangerine (citrice) (proaspete), tărâţe de grâu,
trestie de zahăr, trestie de zahăr nepreparată,
trufe proaspete, turte de oleaginoase, urzici,
usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză chinezească
napa, proaspătă (baechu), varză creaţă
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles,
proaspătă, varză neprelucrată, varză proaspătă,
verdeţuri ecologice, proaspete, vetricea (plante),
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja).
32. Bere și produse de bere, băuturi
nealcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor), siropuri pentru băuturi, băuturi
carbogazoase aromatizate, sucuri, ape, băuturi
pe baza de nuci și de soia.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01182

15/02/2021
TRIMUS PROD SRL, DRUMUL
GILAULUI NR. 1B, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041715, ROMANIA

Trimus
(531)

Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 1795
C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Ambalarea produselor.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01183

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

substituți alimentari, biscuiți cu ceapă, biscuiți
de orez, boabe de porumb prăjite, blaturi de
pizza, brioșe, bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, floricele de porumb preparate, floricele
de porumb, empanada (pe bază de aluat
umplut), găluște de orez, fulgi de cereale uscate,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
paella, nachos (mâncare tradițională mexicană),
plăcinte, pizza, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, rizoto, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

15/02/2021
SPIRIDON ALEXANDRA-ALICE
PFA, STRADA TURCULUI NR. 23,
JUDEȚUL IALOMIȚA, FIERBINTI
TARG, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

───────

Alice în Țara Legumelor
(531)

Clasificare Viena:
05.09.12; 05.09.15; 05.09.17; 05.09.21;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.15
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
roșu, negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Mâncăruri
preparate,
alimente
semipreparate și gustări sărate, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
înghețate) și șerbeturi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, alimente cu paste la
conservă, alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crackers cu aromă de legume, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane pe bază de ciocolată ca

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01184

15/02/2021
VALBI SECURITY SRL, STRADA
PUȘCAȘULUI NR. 15 A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

VALBI SECURITY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de securitate,
consultanță în materie de securitate fizică,
escortă (gardă de corp personală), escortă
personală (gardă de corp), evaluare a riscurilor
în materie de securitate, evaluarea gradului
de siguranță, furnizare de informații despre
servicii de gărzi de corp personale, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii de pază și
protecție, monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de pază contractuale, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
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securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de supraveghere, servicii oferite de
către agenții de pază pentru magazine, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii prestate
de paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis.

(210)
(151)
(732)

M 2021 01186

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2021 01185

EPIC BURGERY

15/02/2021
DURBAC MEDICAL TECH SRL,
BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010181,
ROMANIA

(511)

DELTA Clinic Dent health and
science Zâmbește mai mult!
(531)

16/02/2021
EPIC SOCIETY SRL, STR.
MIRESEI NR. 1, INCAPERILE
18-27, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 02.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de educaţie, instruire şi anume:
organizare şi susţinere de cursuri, seminarii,
conferinţe în domeniul medical.
44. Servicii de radiografie, servicii de asistență
medicală, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de ortodonţie,
servicii de igienă dentară, servicii de endodonțíe,
servicii de chirurgie dentară, servicii de implant
dentar, servicii de anestezie dentară, servicii
de curățare a dinților, servicii de albirea
dinților, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale, servicii medicale clinice, servicii de
analiză medicală, servicii de examinare medicală
(screening).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant, servicii de catering tip fast-food
cu autoservire, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii de fast food la pachet, servicii de
mâncare la pachet, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bar cu servire de vin, sevicii de baruri
care servesc bere.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

croitorie (confecții la comandă), servicii de cusut
artizanal și croitorie, servicii de coasere de
draperii (croitorie), fabricare la comandă de
draperii.

M 2021 01187

16/02/2021
SC MAXIM TEXTIL SRL, STRADA
AVIATOR DARJAN NR. 8A,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

MAXIM TEXTIL

(540)

M 2021 01188

16/02/2021
SC GELU COM SRL, STRADA
COPACESTI NR 31, JUDEȚUL
VRANCEA, ADJUD, 625100,
VRANCEA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.08; 09.05.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, roșu închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Perdele dantelate, mochetă (perdele),
perdele plisate, perdele din plasă, perdele
pentru duș din materiale textil sau plastic,
draperii (perdele groase), perdele pentru ușă,
căptușeli pentru perdele, perdele din vinil,
țesături pentru perdele, perdele și draperii
confecționate, perdele din materiale plastice,
perdele din material plastic, perdele din materiale
textile, țesături (materiale) textile pentru perdele,
perdele și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, drapaj sub formă de perdele, perdele
scurte din material textil, perdele de duș din
material plastic, perdele mici confecționate din
materiale textile, materiale pentru perdele ca
articole textile, perdele de duș din materiale
textile ignifuge, perdele din plastic pentru cabine
de duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele cu aspect de plasă/transparente
(draperii), draperii opace, lambrechine (draperii),
baldachine (draperii textile), lambrechine textile
pentru draperii, draperii din plastic gata
confecționate, șnururi din materiale textile
pentru draperii, draperii din materiale textile
gata confecționate, materiale textile folosite la
fabricarea draperiilor, articole textile la bucată
pentru confecționarea draperiilor, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, țesături (materiale) textile, articole textile
nețesute, materiale textile pentru casă, suluri de
materiale textile.
40. Croitorie de damă, croitorie de perdele,
croitorie la comandă, servicii de croitorie,

SERENITY SLEEP
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 21.01.17; 05.05.20
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Saltele (articole pentru pat), saltele cu arcuri,
saltele de pat, saltele de dormit, saltele din
spumă, saltele din latex.
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(210)
(151)
(732)

(540)

melasă, drojdie, praf de copt, sare, oţet, muştar,
sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte produse non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

M 2021 01190

16/02/2021
S.C. CAFE STORY S.R.L.,
STRADA PETRE BUZATOV NR. 2,
SC. TR.1, ET, 1, AP. 9, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

Coffe Story
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, faină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheată.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

(540)

(540)

(531)

M 2021 01193

16/02/2021
SC LOOP PRODUCTIONS SRL,
STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

Ku-sMO
(511)

16/02/2021
SC LIBERTY STREET SRL,
DRUMUL SABARENI NR. 24-26,
CORP ADMINISTRATIV, ETAJ
2, BIROU 1A203K, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

4people

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01194

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, miere, sirop de

Clasificare Viena:
02.01.11; 26.01.04; 26.01.14; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate: mov, crem, maro,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant şi restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack bar), servicii de cantină, servicii de
cafenea, servicii de pensiune, servicii de bar,
servicii de lounge, servicii de închiriere a
aparatelor de gătit, servicii de închiriere de
scaune, mese feţe de masă şi sticlărie, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bucătari
personali, furnizarea de informaţii şi consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01195

16/02/2021
SC JUDY CREATIVE STUDIOS
SRL, STR. APUSULUI NR. 10A,
CAM 1, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01196

(740)

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

16/02/2021
MARIAN PETCU, CALEA
MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FICATROPIN
(511)

JUDIOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
decorative, oglinzi de perete, oglinzi personale
compacte, oglinzi de mână, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de buzunar, oglinzi
de baie, oglinzi pentru bărbierit, oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile).
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente alimentare de uz
medical şi preparate dietetice, remedii naturale
şi farmaceutice, băuturi de uz medical, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
preparate farmaceutice, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de uz
medical, medicamente seroterapeutice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01198

(740)

DRAKOPOULOS IP SERVICES SRL,
STR. LUNEI NR. 5, BUCUREȘTI,
030167, ROMANIA

16/02/2021
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., VEVEY, 1800,
ELVEȚIA

(540)

SUNDY
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.03.02
(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ciocolată, produse de cofetărie, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale.
───────

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.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01199

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

16/02/2021
APICOLA PASTORALGEORGESCU SRL, SOS.
GIURGIULUI 290E, JUDEŢ ILFOV,
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

M 2021 01200

16/02/2021
MADĂLINA-ELENA PETRESCU,
SOS.NAȚIONALĂ, NR.198, BL.B,
SC.B, ET.7, AP.25, JUDEŢ IAŞI,
IAȘI, 700242, IAȘI, ROMANIA

(540)

NATERRA
(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 de uz cosmetic, 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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,

folina
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: roz (Pantone
226C), galben (Pantone 396C), verde
(Pantone 376C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Folii de plastic, altele decât pentru
împachetat şi ambalat, de exemplu, folii de
protecţie anti-orbire pentru geamuri, folii de
protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic.
27. Tapet, inclusiv tapetul din material textil,
tapet.
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40. Servicii de imprimare, tipărirea offset,
imprimarea de modele, tipărire (imprimare),
imprimarea serigrafică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01202

16/02/2021
IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI
5, JUDEŢ MUREŞ, SANCRAIU
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

M 2021 01203

16/02/2021
MORARU EDUARD, STR.
RADU COSMIN, 4, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 052489, ROMANIA

OnlyNetwork.ro
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de promovare comercială și
publicitate.

+ BALINT

───────

(531)

Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
2347C), verde (Pantone 7737C)
(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 de uz cosmetic, 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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
dezinfectante.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01204

16/02/2021
IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI
5, JUDETUL MURES, SINCRAIU
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

B BALINT PRODUCTS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.05.01
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#FF551C), verde (HEX #5AA63A)
(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, de uz casnic.
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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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
dezinfectante.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01205

16/02/2021
ARIVIA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE
ANONYME TRADING AS ARIVIA
SA., 7 CHALKIS ST, BUILDING C,
PYLAIA, P.O. BOX 21107,
THESSALONIKI, 55510, GRECIA
ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

Violife 100% Vegan
COCOSPREAD cool original
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: gri, albastru, alb,
portocaliu, maro, bej, roșu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
tapioca si sago, faina și preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie si
produse de cofetărie, inghetate comestibile,
zahăr, miere, melasa, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheata (apa inghetata), ciocolata, produse
tartinabile (spreads) de ciocolata, produse

tartinabile (spreads) pe baza de ciocolata,
produse tartinabile (spreads) de ciocolata
conţinând nucifere, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile (spreads),
produse tartinabile (spreads) de ciocolata pentru
utilizare pe pâine, paste de ciocolata, produse
tartinabile (spreads) de ciocolata pe baza de
nuca de cocos, produse tartinabile (spreads)
de ciocolata, răcite (chilled chocolate spreads),
produse tartinabile (spreads) de menta, produse
tartinabile (spreads) de caramel, condimente,
chutney (condiment), relishe (condiment),
sosuri, sosuri sărate folosite ca si condimente,
maioneza, produse tartinabile (spreads) pe
baza de maioneza, imitaţie de maioneză,
maioneză vegană, maioneza cu muraturi, sosuri
pe bază de maioneză, crema de salata,
ketchup(sos), ketchup-uri, ketchup de roşii,
condimente alimentare constituite în principal din
ketchup şi salsa, produse tartinabile (spreads) pe
baza de ketchup, produse tartinabile (spreads)
dulci, batoane de cereale bogate in proteine,
uleiuri de cafea, uleiuri de chili fiind condimente,
arome şi esenţe pentru alimente (nu uleiuri
esenţiale), dulciuri (sweetmeats) făcute din
ulei de susan, paste de legume, ciocolata
cu lactate, ciocolata fara lactate, produse de
cofetărie lactate, băuturi alimentare cu ciocolată
care nu sunt bazate pe produse lactate sau
vegetale, băuturi din ciocolată care conţin
lapte, băuturi pe bază de cafea care conţin
lapte, baze pentru fabricarea shake-urilor de
lapte (arome), inghetata, inghetate, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată fără lactate, îngheţată
vegană, sosuri pentru îngheţată, topping de
ciocolată, siropuri de topping, sirop de ciocolată,
fondue de ciocolata, creme de ciocolată, sosuri
de ciocolata, invelisuri/acoperiri (coating) de
ciocolată, ciocolată pentru topping-uri, invelisuri/
acoperiri cu aromă de ciocolată, produse pe
bază de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie şi pâine, iaurturi congelate, crema din
oua si lapte (custard), creme, pudra de crema
(custard powder), imitaţie de cremă (imitation
custard), cremă îngheţată (frozen custard),
prăjituri tip flapjacks si clătite tip flapjacks,
prăjituri tip brownies, prăjituri tip brownies de
ciocolată, prăjituri de ciocolata, tort de ciocolata,
arome pentru prăjituri, arome pentru torturi,
prăjituri si torturi acoperite cu ciocolată, prăjituri
tip brownies vegane, profiterol, profiterol vegan,
tarte, tarte de ciocolata, tarte vegane, tarte
de ciocolata vegane, prăjituri si torturi vegane,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de fudge, băuturi pe bază de ciocolată vegană,
băuturi pe bază de fudge vegană.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01206

(740)

ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

16/02/2021
UPFIELD EUROPE B.V.,
NASSAUKADE 3, ROTTERDAM,
3071 JL, TARILE DE JOS

(540)

Rama for BAKING
Buttery taste
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15
(591) Culori revendicate: galben, crem,
albastru, maro, bej, gri, roșu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi de uz alimentar, produse tartinabile,
fructe, nuci, brânză, cremă de brânză şi produse
tartinabile vegetale, produse lactate si înlocuitori
de lactate, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile pe baza de lactate, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, produse
tartinabile fără conţinut de lapte, unt, preparate
din unt, inlocuitori de unt, unt concentrat,
amestecuri de unt, unt sărat, unt de seminţe,
unt preparat din fructe cu coaja lemnoasa,
unt de cacao, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, margarina, înlocuitori ai
margarinei, produse tartinabile pe baza de
grăsime comestibila pentru pâine, smântână
(produse lactate), smântână acră (sour cream),
smântână/ frişca sub forma de pudra, smantana/
frişcă artificială [înlocuitori pentru produse
lactate], înlocuitori si alternative de smântână/

frişca, lapte şi smântână/frişca, fara conţinut
de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile, uleiuri
pentru gătit, ulei de nuci (nut oils), uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri si grăsime
de cocos de uz alimentar, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri comestibile
obţinute din peşte [cu excepţia uleiului de ficat
de cod], ulei de boabe de soia de uz alimentar,
uleiuri din seminţe, de uz alimentar, uleiuri
aromatizate, altele decât uleiurile esențiale,
uleiuri de măsline, uleiuri cu mirodenii, ulei de
unt, uleiuri amestecate de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), unt clarificat, unt
pentru gătit, ghee (unt limpezit), sosuri pentru
gustări (dips), \) sosuri pentru gustări (dips) pe
bază de lactate, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume şi plante, produse
tartinabile (paste) de carne, produse tartinabile
pe bază de carne, gustări pe bază de carne,
produse tartinabile de legume, produse (creme)
tartinabile pe bază de legume, gustări pe bază
de legume, brânză tartinabilă, gustări pe bază
de brânză, paste tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă, produse tartinabile pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, produse tartinabile care
conţin în principal fructe, produse tartinabile din
nuca de cocos, produse tartinabile de ciocolata
pe baza de nuca de cocos, produse tartinabile de
portocale, produse tartinabile aromate cu nuca
de cocos, produse tartinabile de cireşe, produse
tartinabile de banane, produse tartinabile pe
baza de lapte de orez, gustări pe bază de
fructe, gustări (snacks) de fructe, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi preparate din
produse lactate, lapte proteic, frişca (produs
lactat), înlocuitor de frişca lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, înălbitori(preparate
lactate) pentru băuturi, lapte praf pentru scopuri
nutriţionale, toppinguri de frişca pe bază de
lactate, budinci si deserturi lactate, iaurt, iaurturi,
băuturi cu iaurt şi băuturi din iaurt, băuturi şi
preparate de băut pe bază de iaurt, iaurturi
de băut, deserturi din iaurt, iaurt de soia, iaurt
cu aromă, iaurturi cremoase, iaurt degresat,
preparate pentru fabricarea iaurtului, iaurt făcut
cu lapte de capră, produse lactate, zer (butter
milk), cremă de unt, lapte, shake-uri din lapte,
lapte acru (sour milk), lapte bătut (milk curds),
lapte cu arome, lapte solid (milk solids), lapte
uscat (dried milk), lapte praf (milk powder),
lapte de soia, băuturi din lapte şi produse
de băut cu lapte, băuturi şi produse de băut
pe bază de lapte, băuturi si produse de băut
din lapte cu arome, băuturi din lapte, lapte
predominant, lapte de orez, lapte de oaie, lapte
de capră, lapte de vacă, lapte fermentat, lapte
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deshidratat, lapte bătut/prins/coagulat (curdled
milk), lapte condensat, lapte de albumină, lapte
de ovăz, înlocuitori de lapte, gustări pe bază
de lapte, kefir, kumiss [băutură din lapte], lapte
de cânepă utilizat ca un înlocuitor de lapte,
deserturi pe bază de lapte artificial, lapte de
migdale, lapte de nuca de cocos, lapte de
arahide, lapte de alune, lapte de nuci caju,
lapte de fructe nucifere, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, batoane gustare
pe bază de fructe şi fructe nucifere, batoane
gustare pe bază de fructe nucifere şi seminţe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de tofu, gustări pe bază de soia, gustări din
alge marine comestibile, gustări pe bază de
proteine, brânza vegana, crema vegana (vegan
cream), crema de brânza vegana, inlocuitori
de brânza facuti din uleiuri vegetale, brânza
fara lactoza făcuta din ulei vegetal, iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, desert de iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, produse tartinabile
cu grăsimi de origine vegetală, inlocuitori de
lapte cu grăsimi de origine vegetală, deserturi
pe baza de inlocuitori de lapte, inlocuitori de
unt si margarina cu grăsimi de origine vegetală,
inlocuitori de creme/smantana/frisca cu grăsimi
de origine vegetală, proteine vegetale texturate
formate pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte de orez, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de lapte
de orez aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte aromate cu ciocolată.

18. Genți pentru camping, genți pentru drumeții,

genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți
de plajă, genți de umăr, genți de transport
universale, genți pentru transport, genți cu rotile,
genți de mână.
21. Lăzi frigorifice neelectrice, portabile, cutii
frigorifice portabile, neelectrice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01208

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

Rama 100% NATURAL
INGREDIENTS for BAKING

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01207

16/02/2021
LA BUTIC ON-LINE,
PRELUNGIREA GHENCEA 279B,
AP. 42, SECTOR 6, BUCURESTI,
061703, ROMANIA

(531)

FOCA
(511)

16/02/2021
UPFIELD EUROPE B.V.,
NASSAUKADE 3, ROTTERDAM,
3071 JL, TARILE DE JOS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Containere (recipiente) frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, neportabile, cutii frigorifice
electrice, lăzi frigorifice electrice, cutii frigorifice,
electrice, lăzi frigorifice portabile (electrice).

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19
(591) Culori revendicate: galben, crem,
albastru, verde, maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi de uz alimentar, produse tartinabile,
fructe, nuci, brânză, cremă de brânză şi produse
tartinabile vegetale, produse lactate si înlocuitori
de lactate, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile pe baza de lactate, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, produse
tartinabile fără conţinut de lapte, unt, preparate
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din unt, inlocuitori de unt, unt concentrat,
amestecuri de unt, unt sărat, unt de seminţe,
unt preparat din fructe cu coaja lemnoasa,
unt de cacao, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, margarina, înlocuitori ai
margarinei, produse tartinabile pe baza de
grăsime comestibila pentru pâine, smântână
(produse lactate), smântână acră (sour cream),
smântână/ frişca sub forma de pudra, smantana/
frişcă artificială [înlocuitori pentru produse
lactate], înlocuitori si alternative de smântână/
frişca, lapte şi smântână/frişca, fara conţinut
de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile, uleiuri
pentru gătit, ulei de nuci (nut oils), uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri si grăsime
de cocos de uz alimentar, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri comestibile
obţinute din peşte [cu excepţia uleiului de ficat
de cod], ulei de boabe de soia de uz alimentar,
uleiuri din seminţe, de uz alimentar, uleiuri
aromatizate, altele decât uleiurile esențiale,
uleiuri de măsline, uleiuri cu mirodenii, ulei de
unt, uleiuri amestecate de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), unt clarificat, unt
pentru gătit, ghee (unt limpezit), sosuri pentru
gustări (dips), \) sosuri pentru gustări (dips) pe
bază de lactate, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume şi plante, produse
tartinabile (paste) de carne, produse tartinabile
pe bază de carne, gustări pe bază de carne,
produse tartinabile de legume, produse (creme)
tartinabile pe bază de legume, gustări pe bază
de legume, brânză tartinabilă, gustări pe bază
de brânză, paste tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă, produse tartinabile pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, produse tartinabile care
conţin în principal fructe, produse tartinabile din
nuca de cocos, produse tartinabile de ciocolata
pe baza de nuca de cocos, produse tartinabile de
portocale, produse tartinabile aromate cu nuca
de cocos, produse tartinabile de cireşe, produse
tartinabile de banane, produse tartinabile pe
baza de lapte de orez, gustări pe bază de
fructe, gustări (snacks) de fructe, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi preparate din
produse lactate, lapte proteic, frişca (produs
lactat), înlocuitor de frişca lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, înălbitori(preparate
lactate) pentru băuturi, lapte praf pentru scopuri
nutriţionale, toppinguri de frişca pe bază de
lactate, budinci si deserturi lactate, iaurt, iaurturi,
băuturi cu iaurt şi băuturi din iaurt, băuturi şi
preparate de băut pe bază de iaurt, iaurturi
de băut, deserturi din iaurt, iaurt de soia, iaurt
cu aromă, iaurturi cremoase, iaurt degresat,
preparate pentru fabricarea iaurtului, iaurt făcut

cu lapte de capră, produse lactate, zer (butter
milk), cremă de unt, lapte, shake-uri din lapte,
lapte acru (sour milk), lapte bătut (milk curds),
lapte cu arome, lapte solid (milk solids), lapte
uscat (dried milk), lapte praf (milk powder),
lapte de soia, băuturi din lapte şi produse
de băut cu lapte, băuturi şi produse de băut
pe bază de lapte, băuturi si produse de băut
din lapte cu arome, băuturi din lapte, lapte
predominant, lapte de orez, lapte de oaie, lapte
de capră, lapte de vacă, lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte bătut/prins/coagulat (curdled
milk), lapte condensat, lapte de albumină, lapte
de ovăz, înlocuitori de lapte, gustări pe bază
de lapte, kefir, kumiss [băutură din lapte], lapte
de cânepă utilizat ca un înlocuitor de lapte,
deserturi pe bază de lapte artificial, lapte de
migdale, lapte de nuca de cocos, lapte de
arahide, lapte de alune, lapte de nuci caju,
lapte de fructe nucifere, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, batoane gustare
pe bază de fructe şi fructe nucifere, batoane
gustare pe bază de fructe nucifere şi seminţe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de tofu, gustări pe bază de soia, gustări din
alge marine comestibile, gustări pe bază de
proteine, brânza vegana, crema vegana (vegan
cream), crema de brânza vegana, inlocuitori
de brânza facuti din uleiuri vegetale, brânza
fara lactoza făcuta din ulei vegetal, iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, desert de iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, produse tartinabile
cu grăsimi de origine vegetală, inlocuitori de
lapte cu grăsimi de origine vegetală, deserturi
pe baza de inlocuitori de lapte, inlocuitori de
unt si margarina cu grăsimi de origine vegetală,
inlocuitori de creme/smantana/frisca cu grăsimi
de origine vegetală, proteine vegetale texturate
formate pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte de orez, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de lapte
de orez aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte aromate cu ciocolată.
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(210)
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(732)

M 2021 01209

(740)

ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

16/02/2021
UPFIELD EUROPE B.V.,
NASSAUKADE 3, ROTTERDAM,
3071 JL, TARILE DE JOS

(540)

CLASSIC Rama 100%
NATURAL INGREDIENTS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.19
(591) Culori revendicate: galben, auriu, crem,
albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, gemuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi de uz alimentar, produse tartinabile,
fructe, nuci, brânză, cremă de brânză şi produse
tartinabile vegetale, produse lactate si înlocuitori
de lactate, produse lactate tartinabile, produse
tartinabile pe baza de lactate, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, produse
tartinabile fără conţinut de lapte, unt, preparate
din unt, inlocuitori de unt, unt concentrat,
amestecuri de unt, unt sărat, unt de seminţe,
unt preparat din fructe cu coaja lemnoasa,
unt de cacao, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, margarina, înlocuitori ai
margarinei, produse tartinabile pe baza de
grăsime comestibila pentru pâine, smântână
(produse lactate), smântână acră (sour cream),
smântână/ frişca sub forma de pudra, smantana/
frişcă artificială [înlocuitori pentru produse
lactate], înlocuitori si alternative de smântână/
frişca, lapte şi smântână/frişca, fara conţinut
de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile, uleiuri

pentru gătit, ulei de nuci (nut oils), uleiuri
vegetale de uz alimentar, uleiuri si grăsime
de cocos de uz alimentar, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri comestibile
obţinute din peşte [cu excepţia uleiului de ficat
de cod], ulei de boabe de soia de uz alimentar,
uleiuri din seminţe, de uz alimentar, uleiuri
aromatizate, altele decât uleiurile esențiale,
uleiuri de măsline, uleiuri cu mirodenii, ulei de
unt, uleiuri amestecate de uz alimentar, uleiuri
hidrogenate de uz alimentar, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), unt clarificat, unt
pentru gătit, ghee (unt limpezit), sosuri pentru
gustări (dips), \) sosuri pentru gustări (dips) pe
bază de lactate, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume şi plante, produse
tartinabile (paste) de carne, produse tartinabile
pe bază de carne, gustări pe bază de carne,
produse tartinabile de legume, produse (creme)
tartinabile pe bază de legume, gustări pe bază
de legume, brânză tartinabilă, gustări pe bază
de brânză, paste tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă, produse tartinabile pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, produse tartinabile care
conţin în principal fructe, produse tartinabile din
nuca de cocos, produse tartinabile de ciocolata
pe baza de nuca de cocos, produse tartinabile de
portocale, produse tartinabile aromate cu nuca
de cocos, produse tartinabile de cireşe, produse
tartinabile de banane, produse tartinabile pe
baza de lapte de orez, gustări pe bază de
fructe, gustări (snacks) de fructe, băuturi pe
bază de produse lactate, băuturi preparate din
produse lactate, lapte proteic, frişca (produs
lactat), înlocuitor de frişca lichidă sau praf pentru
cafea, fără conţinut de lapte, înălbitori(preparate
lactate) pentru băuturi, lapte praf pentru scopuri
nutriţionale, toppinguri de frişca pe bază de
lactate, budinci si deserturi lactate, iaurt, iaurturi,
băuturi cu iaurt şi băuturi din iaurt, băuturi şi
preparate de băut pe bază de iaurt, iaurturi
de băut, deserturi din iaurt, iaurt de soia, iaurt
cu aromă, iaurturi cremoase, iaurt degresat,
preparate pentru fabricarea iaurtului, iaurt făcut
cu lapte de capră, produse lactate, zer (butter
milk), cremă de unt, lapte, shake-uri din lapte,
lapte acru (sour milk), lapte bătut (milk curds),
lapte cu arome, lapte solid (milk solids), lapte
uscat (dried milk), lapte praf (milk powder),
lapte de soia, băuturi din lapte şi produse
de băut cu lapte, băuturi şi produse de băut
pe bază de lapte, băuturi si produse de băut
din lapte cu arome, băuturi din lapte, lapte
predominant, lapte de orez, lapte de oaie, lapte
de capră, lapte de vacă, lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte bătut/prins/coagulat (curdled
milk), lapte condensat, lapte de albumină, lapte
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de ovăz, înlocuitori de lapte, gustări pe bază
de lapte, kefir, kumiss [băutură din lapte], lapte
de cânepă utilizat ca un înlocuitor de lapte,
deserturi pe bază de lapte artificial, lapte de
migdale, lapte de nuca de cocos, lapte de
arahide, lapte de alune, lapte de nuci caju,
lapte de fructe nucifere, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, batoane gustare
pe bază de fructe şi fructe nucifere, batoane
gustare pe bază de fructe nucifere şi seminţe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de tofu, gustări pe bază de soia, gustări din
alge marine comestibile, gustări pe bază de
proteine, brânza vegana, crema vegana (vegan
cream), crema de brânza vegana, inlocuitori
de brânza facuti din uleiuri vegetale, brânza
fara lactoza făcuta din ulei vegetal, iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, desert de iaurt cu
grăsimi de origine vegetală, produse tartinabile
cu grăsimi de origine vegetală, inlocuitori de
lapte cu grăsimi de origine vegetală, deserturi
pe baza de inlocuitori de lapte, inlocuitori de
unt si margarina cu grăsimi de origine vegetală,
inlocuitori de creme/smantana/frisca cu grăsimi
de origine vegetală, proteine vegetale texturate
formate pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte de orez, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte, băuturi pe bază de lapte
aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de lapte
de orez aromate cu ciocolată, băuturi pe bază de
inlocuitori de lapte aromate cu ciocolată.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01210

16/02/2021
SC VELMAR PROTECT SRL,
SOS. MORARILOR NR. 2B, ET.
1, CAMERA 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

VELMAR PROTECT

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01212

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

16/02/2021
VALENTIN VIDAICU, STR. AUREL
COSMA DOCTOR, NR. 7, AP. 4,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AVEC PONTON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de consultanță privind comerțul
în barter, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea barurilor în care
se servesc sandviciuri, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de baruri
în care se servesc sandviciuri, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, management de restaurant pentru
terți, administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
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evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
41. Servicii de pregătire a personalului în
domeniul comerțului cu amănuntul, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii oferite de cluburi de fani, servicii
oferite de cluburi de noapte, servicii de cluburi
(discoteci), organizare de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), furnizare de
servicii de divertisment în club, servicii oferite
de cluburi sociale pentru divertisment, servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte.
43. Baruri, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii oferite de localuri tip snackbar, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servicii de baruri care servesc bere, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizarea

de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01213

(740)

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

16/02/2021
OVIDIU HUŢANU, STR. CRINULUI
NR.45, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BADA BING RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.14; 01.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hotel,
servicii oferite de pensiuni, servicii oferite de
restaurante.
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(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2021 01214

16/02/2021
SC VERTICAL DECOR SRL,
ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 11,
BL. CAM 3, SC. B, AP. 11,
JUD. OLT, SLATINA, 230015,
OLT,ROMANIA

Insula de Perdele,
Draperii, Jaluzele si Rolete
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Ţesături (material) textile și înlocuitori de
textile, perdele din materiale textile sau plastice.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01215

(740)

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

16/02/2021
INFOSEC CENTER SRL, SOS.
PĂCURARI NR. 35, BL. 543, SC. A,
ET. 6, AP. 21, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.09; 01.15.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, servere cloud (reţea), software
pentru cloud computing, software pentru servere
de cloud.
35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare,
organizare
și
realizare
de
evenimente
promoționale,
organizare
și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de realizare de târguri
și expoziții virtuale online, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, servicii de instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, servicii
de proiectarea şi dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
computerizare în nori (cloud computing), servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, cloud computing, servicii ale unui
furnizor de găzduire cloud, servicii de protecție a
datelor bazate pe tehnologia de tip cloud.
───────

AgKultur
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(210)
(151)
(732)

(740)

referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acumulatori
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, livrări de
bunuri

M 2021 01216

16/02/2021
SC EURO PARTS DISTRIBUTION
SRL, STR. SLD. EROU IONESCU
GHEORGHE NR. 13, BL. 136,
SC. 2, ET.3, AP. 72, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(740)

M 2021 01217

16/02/2021
FILIP AGRI BUSINESS SRL,
COLONIA CAMPUL DUMBRAVA
ROSIE, NR. 1, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

epiese.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 15.07.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu,
turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
comercializarea (vânzare en gros sau en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a a produselor
din producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv în mediul on line şi prin intermediul unui
site web specializat, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv on line pe internet, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, în legatură cu acestea,
activităţi de import export, lanţ de magazine
şi magazine online specializate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul

Filip AGRIBUSINESS
(531)

Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele29, 30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
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organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii
pentru
promovarea
exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
promovarea
produselor
și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte

persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de
credit, administrare de programe cu premii
de fidelitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, servicii de
analiză a pieței cerealelor, vânzări prin licitații
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de contabilitate privind costurile
în întreprinderi agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură.
39. Logistică de transport, transport, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare de
alimente, servicii de ambalare, ambalare de
produse alimentare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de împachetare și ambalare,
ambalare de produse în containere, ambalare
de produse în tranzit, ambalare de articole
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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, servicii de 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, furnizarea de
informații în domeniul depozitării, servicii de
închirieri de instalații de depozitare, servicii de
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, servicii de 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, servicii de închiriere de vehicule,
servicii de închirierea de camioane, servicii
de închiriere de vehicule rutiere, servicii de
închiriere de autovehicule rutiere, servicii de
închiriere de spații pentru stocare, servicii de
închiriere de mașini de ambalat, servicii de
închiriere de lăzi pentru depozitare, servicii
de închirierea de spații pentru depozitare,
servicii de închiriere de congelatoare pentru
uz comercial, servicii de 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, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea
ambarcațiunilor,
depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea
depozitării
combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de marfă
după transport, depozitare și livrare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de închiriere
de containere pentru depozitarea deșeurilor,
furnizare de instalații pentru depozitare la
rece, servicii de închiriere de cutii de carton
pentru depozitare, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de produse
provenite de la ferme, servicii de închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
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depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
servicii de închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în spații
de refrigerare a fructelor de mare, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call centeruri și de hotline-uri, servicii de manipularea
containerelor, servicii de manipularea bagajelor
pasagerilor, servicii de manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii, depozitare de produse agricole, distribuție
(transport) de apă pentru agricultură.
44. . Servicii agricole, horticole și silvice
referitoare la recultivarea siturilor industriale
abandonate, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, împrăștiere de produse
chimice pentru uz agricol, pulverizare aeriană
de produse chimice agricole, închiriere de
material pentru exploatări agricole, închiriere
de utilaje agricole pentru pulverizare, servicii
de consultanță în sectorul agricol, servicii de
informare în sectorul agricol, servicii agricole
și veterinare, consiliere în domeniul agricol,
consultanță agricolă, servicii agricole, servicii de
cultivare agricolă, servicii de culturi hidroponice,
furnizare de parcele experimentale pentru
testarea culturilor, servicii de consultanță cu
privire la culturile din agricultură, servicii
de consultanță cu privire la culturile din
horticultură, furnizare de parcele experimentale
pentru testarea culturilor prin aplicare de
substanțe chimice, servicii pentru agricultură,
fumigație în agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, combaterea dăunătorilor în
agricultură, combaterea termitelor în agricultură,
combaterea
șobolanilor
în
agricultură,
pulverizare de insecticide în agricultură,
consultanță profesională în domeniul agriculturii,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, pulverizare de insecticide folosite
în domeniul agriculturii, control de infestari
cu purici în agricultură, distrugerea paraziților
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea buruienilor în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de consiliere cu privire la

agricultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, pulverizare de produse
de protecție a plantelor în agricultură, împrăștiere
de insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea
dăunătorilor
în
agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații online despre servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de transport cu troliul pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare
la agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii
de
închiriere
de
echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, pulverizare aeriană sau la sol de
îngrășăminte și alte produse chimice pentru
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură.
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16/02/2021
STEFAN HANC, STR. BARBU
LAUTARU NR. 39, JUDEȚUL CLUJ,
TURDA, 401160, CLUJ, ROMANIA

H HANC
(531)

Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante de uz
cosmetic, preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă de uz
cosmetic, ceară de folosit în cizmărie, ceară
utilizată în cizmărie, ceară utilizată în croitorie,
ceară utilizată în cizmărie, aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, agenți caustici pentru curățare,
agenți de decapare pentru vopsea, agenți de
uscare pentru mașini de spălat vase, agenți de
îndepărtare a cristalelor de sare, agenți pentru
îndepărtarea cerii, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amidon pentru curățare, amoniac (alcalii
volatile) utilizat ca detergent, amoniac pentru
curățenie, apă de javel, apă parfumată pentru
lenjerie, batiste impregnate cu produse pentru
curățarea ochelarilor de vedere, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
bețișoare universale cu vată de uz personal,
burete impregnat cu săpun, ceară antiderapantă
pentru dușumele, ceară de parchet, ceară
naturală pentru podele, ceară pentru lustruit,
ceară pentru parchet, ceară preparată pentru
lustruire, cenuși vulcanice pentru curățare, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții

pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
compuși parfumați din heliotropină, creme
de lustruit, cretă pentru curățare, produse
de curățat, soluții de degresare (decapanți),
decapanți pentru ceară de pardoseli (preparate
pentru curățare), produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație,
detartranți de uz casnic, detartranți praf folosiți
pentru mașina de spălat, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți, alții decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopuri medicale, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, detergenți fabricați din
petrol, detergenți lichizi pentru mașina de spălat
vase, detergenți pentru mașina de spălat vase,
detergenți pentru mașini de spălat vase sub
formă de gel, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, produse pentru
redarea luciului frunzelor, geluri de curățare
pentru wc-uri, geraniol pentru parfumare, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, odorizante
de casă, lichid de spălare, lichid pentru
spălarea vaselor, lichide antiderapante pentru
dușumele, lichide de curățare, lichide de
curățare pentru literele mașinilor de scris,
lichide degresante, lichide pentru curățarea
obiectivelor fotografice, produse pentru a conferi
luciu frunzelor, preparate pentru lustruire,
preparate pentru lustruit, neofalină pentru
îndepărtarea petelor, ceară pentru parchet,
parfumuri pentru automobile, pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru ceramică, pile (buffer)
pentru șlefuire, de uz cosmetic, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru sticlă, preparate de curățare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de strălucire pentru fructe, preparate
decapante, preparate degresante de uz casnic,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
pentru curățarea sticlei, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate pentru curățare impregnate pe
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discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru decolorare,
preparate pentru desfundarea scurgerilor și
chiuvetelor, preparate pentru răzuirea podelelor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru înălbire (decoloranți)
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, preparate pentru
tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
preparate pentru ștergerea petelor, produs
pentru îndepărtarea petelor, produse antirugină
(pentru îndepărtarea ruginii), produse antistatice
de uz menajer, produse de clătire pentru
mașini automate de spălat vase, produse de
curățare a cromului, produse de curățare de
uz casnic, produse de curățare dizolvante sub
formă de emulsie, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru parbriz,
produse de curățare pentru piatră, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curățare sub formă de spray
pentru materiale textile, produse de curățat
pentru cuptoare, produse de curățat pentru
cuști de animale, produse de curățat pentru
toalete, produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricație, produse de
desfundat chiuvete, produse de lustruire pentru
instrumente muzicale, produse de lustruire
pentru suprafețe din crom, produse de lustruit,
produse de lustruit metalul, produse de lustruit
pentru chitare, produse de spălat legume și
fructe, produse de înălbire de uz casnic,
produse decolorante, produse degresante pe
bază de solvenți, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru clătire,
produse pentru conferirea luciului (produse de
lustruire), produse pentru curățarea anvelopelor
cu margine albă, produse pentru curățarea
fierbătoarelor, produse pentru curățarea
geamurilor (de lustruire), produse pentru
curățarea litierelor, produse pentru curățarea
litierelor care includ dezodorizant, produse
pentru curățarea mobilierului, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru curățarea și luciul frunzelor
plantelor, produse pentru decolorare, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,

produse pentru lustruirea mobilei, produse
pentru lustruirea podelelor, produse pentru
îndepărtarea adezivilor folosiți la aplicarea
accesoriilor false, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse pentru spălare, produse
pentru îndepărtarea cerii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse sub formă de spray pentru curățarea
geamurilor, pudră de oxid de fier pentru lustruirea
metalelor și a sticlei optică, pudră exfoliantă,
pudre de lustruire, pulbere pentru spălarea
rufelor, produse pentru îndepărtarea ruginii,
săpun de uz casnic, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor cu
depuneri de grăsime sau gudron, săpun pentru
întreținerea harnașamentului, săpun praf de uz
cosmetic, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șampon de covoare, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii
impregnate cu detergent, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții de detergent pentru
curățarea croselor de golf, soluții pentru
curățarea covoarelor, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), solvenți de
degresare, alții decât cei folosiți în procesele
de fabricație, solvenți pe bază de alcool
utilizați ca produse de curățare, solvenți
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenți pentru
îndepărtarea vopselelor, spray pentru luciu,
spray-uri de curățare, spray-uri de curățat
pentru împrospătarea protecțiilor de maxilar
pentru sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea țesăturii,
substanțe de curățare pentru congelatoare,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe degresante, substanțe naturale de
lustruit pentru podele, substanțe parfumate din
geraniol, substanțe pentru curățarea mochetelor,
substanțe pentru curățarea sticlei, substanțe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanță pentru lustruit
podele, tablete pentru mașini de spălat vase,
produse pentru curățarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terebentină folosită la
degresare, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri de curățare, uleiuri de pin pentru curățarea
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pardoselilor, uleiuri naturale de curățare,
aromatizanți de uz menajer, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, ceară parfumată, conuri
de pin parfumate, conuri parfumate, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, extracte de
flori, lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, odorizanți de cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, perne impregnate
cu substanțe aromate, perne impregnate cu
substanțe parfumate, perne pentru aromoterapie
cu săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe aromate,
perne umplute cu substanțe parfumate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
preparate pentru împrospătarea covoarelor și
mochetelor, produse de parfumare pentru
cameră, produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, spray parfumat pentru casă, săculețe
parfumate, săculeți cu potpuriuri care se introduc
în perne de aromoterapie, săculeți parfumați
pentru mască de ochi, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, sprayuri odorizante pentru
cameră, tămâie dhoop, aplicatoare de cremă
de pantofi care conțin cremă de pantofi, ceară
de ghete, ceară pentru pantofi, produse pentru
conservarea pieii prelucrate (ceruri), creme
pentru articole din piele, creme pentru curățarea
pantofilor, creme pentru încălțăminte, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, cremă
de pantofi, cremă neagră pentru pantofi (cremă
de pantofi), cremă pentru pantofi, cremă și
ceară de pantofi, creme pentru pielea prelucrată,
preparate de curățare pentru piele, preparate
pentru albirea articolelor din piele, produse
de ceruit încălțămintea, produse de finisare
a pieii, produse de întreținere a încălțămintei,
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri),
produse pentru curățarea pantofilor (preparate),
produse pentru lustruirea articolelor din piele,
soluții de detergent pentru curățarea articolelor
de încălțăminte, spray-uri pentru încălțăminte,
substanțe de conservare a pieilor, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele, aditivi
pentru dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi
pentru spălarea rufelor, agenți de avivare pentru
materiale textile, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenți de conservare la spălare, agenți
de spălare pentru materiale textile, albăstreală
de rufe, amidon natural pentru spălarea rufelor,
amidon pentru strălucirea rufelor, apret, apretură
de rufe, balsamuri pentru rufe, bile de spălat rufe

care conțin detergent de rufe, ceară pentru rufe,
produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălarea rufelor), produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), preparate de curățare
uscată, detergenți comerciali de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături, fluide
pentru curățătorie chimică, gelatină pe bază
de alge destinat utilizării în spălătorii (funori),
lichide pentru spălarea rufelor, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, produse
pentru înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse
chimice pentru spălarea rufelor, produse de
spălat rufe pentru atragerea murdăriei, produse
pentru a da luciu rufelor, produse pentru
curățarea materialelor textile, produse pentru
netezire (apret), produse pentru spălat rufele
care atrag culorile, albăstreală pentru rufe,
săpun detergent, săpun lichid pentru rufe,
săpunuri de rufe, scoarță de quillaja pentru
spălare, servețele antitransfer de culoare,
sineală, sodă cristalizată, pentru curățare, sodă
pentru albire, sprayuri antistatice pentru rufe,
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, șervețele antistatice
pentru uscător, ceară auto, ceară auto cu
vopsea de etanșare, ceară de carnauba pentru
industria automobilelor, ceară pentru mașină,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide
pentru spălarea parbrizelor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru lustruirea automobilelor, produse pentru
lustruirea caroseriei, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon
pentru vehicule, aditivi de baie pentru
animale, apă de gură nemedicinală pentru
animale de companie, deodorante de uz
cosmetic pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, dezodorizante pentru
animale, preparate și produse pentru îngrijirea
blănii, produse cosmetice pentru animale,
produse de îngrijire a pielii pentru animale,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), produse pentru îngrijirea dentară a
animalelor, sprayuri de îngrijire pentru animale,
șampoane pentru animale (preparate de toaletă
nemedicinale), șampoane pentru animalele de
casă, șampoane pentru animalele de companie
(preparate de toaletă nemedicinale), articole de
parfumerie și odorizante, ambră (parfumerie),
ape de colonie, apă de colonie, apă de
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lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă parfumată, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, articole de parfumerie pe bază de
cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
apă de colonie, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de flori (parfumerie), extracte de
parfum, produse pentru fumigație (parfumuri),
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mentă pentru
parfumerie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse de
parfumerie sintetice, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
sfere parfumate (substanțe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanțe aromatizante pentru
parfumuri, ape de parfumuri de flori, ulei
de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, vanilină
sintetică (parfumerie), șervețele parfumate,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
apă micelară, basma (vopsea cosmetică), baze
de machiaj pentru buze (se folosesc înainte
de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru a
preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora), bumbac sub formă de tampoane
de uz cosmetic, bureți impregnați cu produse
de toaletă, colagen hidrolizat de uz cosmetic,
coloranți cosmetici, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb de
înfrumusețare, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme de protecție solară pentru
bebeluși, creme fluide (cosmetice), creme pentru
recuperare de uz cosmetic, creme pentru spălare
de uz cosmetic, deodorante și antiperspirante de
uz cosmetic, farduri, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic,
gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru
corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, produse pentru machiaj, măști

cosmetice de curățare pentru față, măști pentru
față și corp, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, particule pentru gomaj, piatră ponce
artificială, pietre ponce de uz personal, preparate
colorante de uz cosmetic, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), preparate
fitocosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, preparate pentru
baie, preparate și tratamente pentru păr,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate pentru baie și duș,
preparate pentru duș, preparate pentru spălat,
de uz personal, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
procolagen de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
sub formă de creme, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse de spălare
a părului și corpului, produse de vaporizare
pentru corp, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, produse exfoliante pentru
picioare, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse pentru curățarea mâinilor, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
pentru spălarea mâinilor, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
pudră cremoasă pentru față, pudră de mâini,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, sclipici
pentru corp, sclipici sub formă de spray
pentru uz cosmetic, ser antiîmbătrânire de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, seruri de
uz cosmetic, spray pentru fixarea machiajului,
spumă de baie și de duș, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu preparate pentru
demachiere, șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele pentru
față, șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, spume de curățare a pielii, spume de
curățare pentru corp, spume pentru duș, spumă
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de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp și pentru față, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față de uz cosmetic, unt
pentru față și corp de uz cosmetic, produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante de uz cosmetic, deodorante
cu bilă (produse de toaletă), deodorante
antiperspirante de uz cosmetic, deodorante
de uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), deodorante de uz personal
sub formă de batoane, deodorante pentru
oameni de uz cosmetic, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante
pentru picioare, deodorante pentru îngrijirea
corpului, preparate antiperspirante de uz
cosmetic, produse antiperspirante, pudră pentru
picioare (nemedicinală), spray dezodorizant
pentru picioare, sprayuri deodorante pentru
zona intimă feminină, sprayuri pentru corp,
săpunuri deodorante, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, anticearcăne, anticearcăne
corectoare (cosmetice), batoane corectoare,
baze pentru machiaj sub formă de paste,
benzi adezive pentru lifting facial de uz
cosmetic, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, corectoare anticearcăne,
corectoare pentru linii și riduri, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetice colorate, cosmetice decorative,
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, creioane cosmetice pentru obraji, creioane
de contur pentru buze, creioane de conturare
a buzelor, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane de uz cosmetic,
creioane dermatografe, creioane pentru buze,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, cremă corectoare, cremă de bază,
creme autobronzante, creme autobronzante
(cosmetice), creme cosmetice, creme de soare,
creme pentru bronzare, creme pentru bronzarea
pielii, cremă gel matifiantă, cremă pentru ten
deschis, cretă de fardat, demachiante pentru
ochi, produse de demachiere, dermatografe,
etuiuri pentru ruj, eye-liner (cosmetice), fard
cremos de obraz, fard de obraz, fard de obraz
lichid, fard de pleoape, fard gras, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, farduri de obraz, farduri de sprâncene,
farduri de pleoape sub formă de creioane și
pudră, farduri pentru obraz și buze, farduri pentru
ochi, farduri pentru pleoape, farduri pentru truse

de machiaj, fond de ten, fond de ten (machiaj),
fond de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten
sub formă de cremă, fonduri de ten, gel pentru
sprâncene, geluri pentru demachiere, produse
cosmetice pentru gene, loțiuni autobronzante
(cosmetice), lapte demachiant, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), luciu de buze, luciu pentru
buze (produse cosmetice), machiaj de scenă,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față,
machiaj pentru ochi, machiaj pentru piele,
mascara pentru gene lungi, măști cosmetice,
măști de frumusețe, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, preparate autobronzante (cosmetice),
preparate de machiaj pentru față și corp,
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de machiaj
pentru față și corp, produse de acoperire
a coșurilor și a petelor sau imperfecțiunilor
tenului, produse demachiante pentru ochi,
produse de stilizare pentru ochi, pudră albă
de față de uz cosmetic, pudră de machiaj,
pudră liberă pentru față, pudră pentru față,
pudră pentru față (nemedicinală), pudră pentru
față sub formă de hârtie acoperită cu pudră,
pudre compacte (produse cosmetice), pudre
cosmetice pentru față, pudre pentru față, pudre
pentru machiaj, pudră pentru machiaj, pudriere
cu machiaj, pudră pentru sprâncene, pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), rezerve
pentru pudriere (cosmetice), rimel, rimel pentru
sprâncene, rimeluri, ruj de buze, rujuri, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru față, sclipici pentru față și corp,
seturi de machiaj, soluții de bronzare, spume
(cosmetice), sânge fals utilizat în teatru, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuș lichid pentru ochi,
uleiuri de cuticule, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, vopsea pentru față,
vopsele de corp (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, bile efervescente de baie,
concentrat de baie (nemedicinal), creme de baie
(nemedicinale), fulgi pentru baie, geluri de baie
(nemedicinale), geluri de baie, geluri spumante
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pentru baie, ierburi pentru baie, lapte de baie,
lichide spumante pentru baie, loțiuni de baie
(nemedicinale), perle de baie, preparate pentru
baie (nu de uz medical), preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), preparate
spumante pentru baie, produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse de baie,
nemedicamentoase, produse pentru baie de
uz cosmetic, pudră pentru baie (nemedicinală),
saruri de baie (nu de uz medical), spumant
de baie, spumant de baie pentru bebeluși,
spumă de baie, săpun de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri de baie parfumate, săruri
pentru baie nemedicinale, săruri pentru baie,
altele decât cele pentru uz medical, spumante
de baie (nemedicinale), ulei de baie, uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care nu
sunt medicinale, uleiuri de baie de uz cosmetic,
uleiuri de baie nemedicinale, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
cremă pentru albirea pielii, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, alifii, unguente
(nemedicinale), balsam contra iritație de scutec
pentru bebeluși, produse astringente de uz
cosmetic, balsam de buze (nemedicamentos),
balsam pentru buze (nemedicinal), balsam de
curățare, balsamuri de buze, balsamuri de
buze cu procție solară (cosmetice), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri nemedicinale pentru
picioare, balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru piele (nemedicinale), balsamuri pentru
unghii, batoane cu protecție solară, bază de
machiaj, bază pentru unghii (cosmetice), benzi
pentru efect de pleoapă dublă, comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă
de noapte, cremă din ulei de cal pentru
îngrijirea pielii, cremă de microdermoabraziune,
cremă hidratantă după bărbierit, cremă nemedicamentoasă pentru dermatita de scutec,
cremă pentru față care nu este medicinală,
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
cremă pentru unghii, cremă pentru ochi, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
antirid, creme cosmetice de mâini, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme cosmetice pentru piele uscată,
creme balsam pentru pete (de uz cosmetic),

creme cu protecție solară, creme de corp
(nemedicinale), creme de curățare, creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de noapte (cosmetice),
creme de față și de corp, creme de curățare
pentru piele, creme de piele nemedicinale,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme de zi, creme de scutece
(nemedicinale), creme dermatologice (altele
decât cele medicinale), creme după plajă, creme
după ras, creme exfoliante, creme folosite
după expunerea la soare, creme hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme (nemedicinale) pentru
curățarea pielii, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale
pentru picioare, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
buze, creme pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru corp
parfumate, creme împotriva îmbătrânirii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme pentru față,
creme pentru față (produse cosmetice), creme
pentru demachiere, creme pentru față de uz
cosmetic, creme pentru fortificarea pielii, creme
pentru mâini de uz cosmetic, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru pistrui, creme pentru piele, creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme tip cold cream
de uz cosmetic, creme tip cold cream, altele
decât cele pentru uz medical, creme tonifiante
(produse cosmetice), creme-sufleu pentru corp,
decalcomanii pentru unghii, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), emoliente pentru
piele (non-medicamente), emoliente, emolienți
pentru ten, emulsii de corp, emulsii faciale
(de uz cosmetic), emulsii pentru catifelarea
pielii, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea
pielii, foițe de pudră pentru față, fond de ten
iluminator pentru piele, gel pentru bronzare,
gel pentru unghii, geluri de curățare, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri pentru fata, geluri pentru
bronzare, geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), geluri pentru ochi,
gene, adezivi pentru fixarea genelor false, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, granule pentru
curățarea feței, gene false, hidratante (produse
cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii, hârtie
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abrazivă de tip șmirghel pentru unghii, intăritor
pentru unghii, întăritor pentru unghii (cosmetice),
lac de bază pentru unghii, lac de unghii, lac
de unghii de uz cosmetic, lac pentru albirea
unghiilor, lapte de corp, lapte de curățare de uz
cosmetic, lapte de corp pentru bebeluși, lapte de
curățare pentru uz cosmetic, lapte de curățare
pentru față, lapte de curățare pentru îngrijirea
pielii, lapte de migdale de uz cosmetic, lapte de
mâini, lapte de var, lapte hidratant după bărbierit,
lapte hidratant, lapte pentru bronzat, loțiune
de baie, lipici pentru întărirea unghiilor, loțiune
de ras, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, loțiuni cosmetice
pentru față, loțiuni de bărbierit, loțiuni cu protecție
solară (de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de corp, loțiuni
de corp sclipitoare, loțiuni de curățare, loțiuni
de zi, loțiuni de uz cosmetic, loțiuni după
plajă, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), loțiuni nemedicamentoase pentru
picioare, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni împotriva îmbătrânirii, lotiuni
parfumate pentru corp, loțiuni nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru curățarea pielii,
loțiuni nemedicinale pentru piele, loțiuni pentru
bebeluși, loțiuni pentru bronzare, loțiuni pentru
copii de uz cosmetic, loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni pentru
ochi, loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru piele de
uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, materiale de acoperire
pentru unghii, măști cu gel pentru ochi, măști
de curățare, măști de față pentru toaletă, măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, măști de
mâini pentru îngrijirea pielii, măști de piele
(cosmetice), măști de înfrumusețare pentru față,
măști hidratante, măști hidratante pentru piele,
măști pentru față, nămol cosmetic de corp, măști
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, ojă creion, ojă de unghii, pietre
de alaun (astringente), pile abrazive pentru
unghii, plase cu sârmă, plasturi cosmetici care

conțin preparate cu ecran solar și protecție
solară destinate utilizării pe piele, praf de
talc, plase de sârmă, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cu protecție
solară, preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare, preparate cu
protecție solară puternică sau totală, preparate
hidratante (cosmetice), preparate de îngrijire
a pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru hidratarea pielii înainte de bronzare,
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
preparate pentru repararea unghiilor, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, produse cosmetice pentru spălarea
feței, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse cosmetice pentru duș, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție
solară (cosmetice), produse de îndepărtare
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a lacului de unghii, produse de protecție
solară, produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante, produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru față (nemedicinale), produse
exfoliante pentru față, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), produse hidratante,
produse hidratante anti-îmbătrânire, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic,
produse hidratante nemedicinale, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse nemedicinale pentru protejarea buzelor,
produse nemedicinale pentru curățarea pielii,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței, produse pentru bronzare
(cosmetice), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,
produse pentru curățarea pielii (nemedicinale),
produse pentru hidratare după expunerea
la soare, produse pentru hidratarea pielii,
produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse
pentru înmuierea cuticulelor, produse pentru
întărirea unghiilor, pudră de corp, produse
pentru tonifierea pielii, pudră de talc pentru
toaletă, pudră de talc parfumată, pudră de
talc pentru bebeluși (nemedicinală), pudră de
talc pentru corp, pudră de talc pentru toaletă,
pudră de toaletă, pudră parfumată (de uz
cosmetic), pudră pentru bebeluși, pudră pentru
corp (nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, pulbere pentru decorarea
vârfurilor de unghii sculptate, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, sclipici pentru unghii, ruj cu protecție
solară (cosmetice), ser anti-îmbătrânire, ser
calmant pentru piele, ser calmant pentru piele
(produs cosmetic), ser corector pentru conturul
ochilor, ser de față de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, soluții pentru
spălături oculare, care nu sunt de uz medical,
săruri de baie, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, săruri de duș, nu de uz medical,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
spray-uri de protecție solară, sprâncene false,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, sprâncene false adezive, spume
de curățare, spume de uz cosmetic, cu protecție
solară, spumă de curățare, spumă pentru
îngrijirea pielii, spumă de curățat, strat superior
pentru lac de unghii, straturi de acoperire pentru

sculptarea unghiilor, tonice pentru uz cosmetic,
ulei de citronelă de uz cosmetic, tărâțe de orez
brun pentru lustruirea pielăriei (arai-nuka), ulei
de corp sub formă de spray, ulei de eucalipt de uz
cosmetic, ulei de curățare, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, ulei pentru corp de uz cosmetic, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
protecție solară (cosmetice), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii,
uleiuri parfumate pentru ingrijirea pielii, uleiuri
eterice utilizate pentru împrospătarea aerului,
uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru uz
cosmetic destinat copiilor, uleiuri pentru mâini
(nemedicinale), unghii false, unghii false din
metale prețioase, unghii false de uz cosmetic,
unghii false pentru degetele de la picioare, unt de
cacao de uz cosmetic, unt de mâini și de corp,
unt de corp, vaselină rectificată, de uz cosmetic,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii, vopsele pentru gene, alifii de uz cosmetic,
balsam de păr, balsam pentru barbă, balsam
pentru păr, balsam de întreținere, balsamuri de
păr, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
de păr (balsamuri-șampon), balsamuri de păr
pentru bebeluși, balsamuri pentru hidratarea
părului, balsamuri pentru păr, balsamuri pentru
păr destinate bebelușilor, balsamuri pentru
utilizare pe păr, balsamuri solide pentru păr,
balsamuri sub formă de spray pentru pielea
capului, vopsele pentru barbă, briantină, loțiuni
capilare, ceară pentru coafarea părului, ceară
pentru mustață, ceară pentru păr, creme de
protecție pentru păr, creme de păr, creme
de întreținere, creme pentru îngrijirea părului,
cremă pentru fixarea coafurii, cretă pentru păr
(de uz cosmetic), decoloranți de uz cosmetic,
decoloranți pentru păr, decoloranți pentru păr
de uz cosmetic, fixative de păr, fixative pentru
păr, gel pentru coafare, gel pentru coafarea
părului, gel pentru păr, geluri de protecție
pentru păr, geluri pentru aranjarea părului, geluri
pentru fixarea coafurii, geluri sub formă de
sprayuri pentru coafură, geluri pentru păr, loțiune
pentru fixarea părului, loțiune permanentă
pentru ondularea părului, loțiuni capilare, loțiuni
colorante pentru păr, loțiuni cosmetice de păr,
loțiuni de aranjare a părului, loțiuni de protecție
pentru păr, loțiuni pentru barbă, loțiuni fortifiante
pentru tratamentul părului, loțiuni pentru coafare,
loțiuni pentru ondularea părului, loțiuni pentru
îngrijirea părului, loțiuni tonice pentru păr,
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loțiuni tonice pentru păr (nemedicinale), luciu
de păr, măști pentru coafat, măști pentru
păr, măști pentru îngrijirea părului, neutralizator
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
vopsele pentru păr, preparate pentru fixarea
părului, preparate pentru descurcarea părului,
preparate nemedicamentoase pentru tratarea
părului, de uz cosmetic, preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, pastă pentru
coafarea părului, perhidrol de uz cosmetic,
peroxid de hidrogen pentru aplicare pe păr,
pomade de păr pentru bărbați, pomadă sub
formă de baton, pomezi pentru păr, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
de înfrumusețare pentru păr, preparate
nemedicamentoase pentru calmarea arsurilor
solare, preparate pentru modelarea părului,
preparate pentru nuanțarea părului, preparate
pentru neutralizarea părului, preparate pentru
ondulare permanentă, preparate pentru protecția
părului împotriva soarelui, preparate pentru
vopsirea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru îndepărtarea vopselei
de păr, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea bărbii, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
preparate tip balsam pentru păr, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, produse
cosmetice pentru păr, produse de descâlcire,
produse de nuanțarea părului, produse lichide
pentru păr, produse neutralizante pentru
ondulație permanentă, produse nutritive pentru
păr, produse pentru a face părul mătăsos,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru decolorarea părului, produse pentru
decolorarea șuvițelor de păr (preparate de
nuanțare), produse pentru hidratarea părului,
produse pentru protejarea părului colorat,
produse pentru protejarea părului vopsit, pudra
de par, pudră de spălat părul, rezerve de
fixativ de păr pentru dozatoare, rezerve de
șampon pentru dozatoare, rimel pentru păr, ser
de păr, șampoane de uz cosmetic, ser pentru
coafat, șampoane anti-mătreață, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane de
păr nemedicinale, șampoane de uz personal,
șampoane nemedicinale, șampoane emoliente,
șampoane pentru părul uman, șampoane
uscate, șampon pentru bebeluși, șampon
spumă pentru bebeluși, șampon solid, ser
pentru îngrijirea părului, seturi pentru ondulația
permanentă a părului, soluții de clătire pentru păr
(de uz cosmetic), soluții de ondulare permanentă
la rece, spume pentru aranjarea părului, spumă
(produs de toaletă) folosită în scopul aranjării
părului, spumă de coafat, spumă de protecție

pentru păr, spumă pentru păr, substanțe pentru
oxigenarea părului, tratamente cu ceară pentru
păr, tratamente de desecare a părului de uz
cosmetic, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, tratamente pentru păr, tratamente
permanente pentru păr, ulei de fixare pentru păr,
ulei de păr, ulei japonez de fixare pentru păr
(bintsuke-abura), ulei pentru barbă, ulei pentru
păr, uleiuri de baie pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru pieptănat, uleiuri pentru îngrijirea
părului, balsam după ras, balsam pentru ras,
benzi de ceară pentru îndepărtarea părului de
pe corp, produse pentru bărbierit, săpun pentru
bărbierit, ceară pentru epilat, creme depilatoare,
creme de ras, creme pentru epilare, creme
pentru folosire înainte de ras, emulsii după
ras, gel după bărbierit, gel pentru bărbierit,
loțiune după bărbierit, loțiuni depilatoare, loțiuni
după ras, loțiuni înainte de ras, paste pentru
cureaua de ascuțit brice, pietre de alaun pentru
bărbierit, preparate pentru după ras, preparate
pentru folosire înainte de bărbierit, preparate sub
formă lichidă pentru ras, produse pentru depilat,
seturi pentru ras, compuse din creme de ras
și soluții după ras, spray-uri pentru bărbierit,
spume pentru folosire înainte de ras, spume
pentru ras, spumă de ras, săpunuri stick pentru
bărbierit (preparate), uleiuri de bărbierit, bureți
impregnați cu săpun, foițe de săpun de uz
personal, creme cosmetice pentru duș, geluri
cu săpun, geluri de uz cosmetic, geluri de baie
și duș, nu de uz medical, geluri pentru duș,
hărtii de săpun, săpun de migdale, produse
de curățare pentru mâini, produse de săpun,
produse exfoliante pentru mâini, rezerve de gel
de duș pentru dozatoare, rezerve de săpun
de mâini pentru dozatoare, săpun (sub formă
de cremă) pentru folosire la spălat, săpun
antiperspirant pentru picioare, săpun de duș,
săpun de înfrumusețare, săpun industrial, săpun
lichid de uz cosmetic, săpun lichid pentru băi de
picioare, săpun pentru igiena personală, săpun
pentru piele, săpun pentru utilizare fără apă,
săpun solid pentru spălarea corpului, săpun
în calupuri, săpunuri, șampoane pentru corp,
săpunuri antiperspirante, săpunuri carbolice,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
cu aloe, săpunuri de baie lichide, săpunuri
de față, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri fabricate
manual, săpunuri granulate, săpunuri lichide de
uz cosmetic, săpunuri lichide pentru mâini și
față, săpunuri nemedicinale, săpunuri-cremă de
corp, sapunuri parfumate, soluții pe bază de
săpun, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, săpunuri parfumate,
săpunuri pentru mâini, săpunuri pentru toaletă,
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săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri
sub formă de gel, preparate pentru igiena orală,
ape de gură, nu pentru uz medical, apă de gura,
apă de gură (nemedicinală), benzi de albire a
dinților, benzi de albire pentru dinți impregnate cu
preparate de albire a dinților (cosmetice), benzi
pentru împrospătarea respirației, comprimate
de pastă de dinți solidă, creme pentru albirea
dinților, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, geluri pentru albirea dinților, geluri
pentru curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, preparate pentru lustruirea protezelor
dentare, pastă de dinți ingerabilă, pastă de
dinți nemedicinală, paste de dinți, paste pentru
albirea dinților, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, praf de dinți, praf de dinți
hidratat, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate de albire a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curățarea dinților, preparate pentru
curățarea dinților, preparate pentru igiena bucală
(nemedicamentoase), preparate pentru îngrijirea
danturii, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților, produse pentru
curățarea dinților și ape de gură, produse pentru
lustruirea dinților, produse pentru împrospătarea
gurii (respirație), nu de uz medical, produse
pentru împrospătarea respirației, produse pentru
împrospătarea respirației sub formă de bețișoare
de mestecat din extracte de lemn de mesteacăn,
produse pentru îngrijirea dinților, pudră pentru
curățarea dinților, pulbere pentru curățarea
dinților, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri de gură nemedicinale,
sprayuri de gură, nu de uz medical, sprayuri
pentru gât (nemedicinale), sprayuri pentru
împrospătarea respirației, tablete revelatoare
pentru indicarea tartrului de pe dinți, de
uz personal, apă florală, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome alimentare (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe eterice,
esențe și uleiuri eterice, esență de mentă
(ulei esențial), geraniol, helichrysum (uleiuri
eterice), ulei de iasomie, ulei de lavandă,
uleiuri esențiale de lămâie, potențiator de aromă
pentru alimente (uleiuri esențiale), preparate
pentru aromoterapie, produse aromatizante
pentru alimente, sub formă de esențe, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă
de uleiuri esențiale, safrol, terpene (uleiuri
esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei de

amla de uz cosmetic, ulei brut din mentă,
ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale de
yuzu, uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01222

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

16/02/2021
ROSAVIS PROD SRL, SAT GARA
ROSIESTI, JUDEȚUL VASLUI,
COMUNA ROSIESTI, VASLUI,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena:
01.03.02; 06.07.25; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: verde, alb, maro,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse agricole, produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu furaje pentru pui.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01224

16/02/2021
ADRIAN-PETRU TUGUI, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR. 28,
BL. H1, SC. B, AP. 6, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
ISABELLA DIANA PRUTEAN,
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.
28, BL. H1, SC. B, AP. 6, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(591)

Culori revendicate: portocaliu (HEX
#FF7F50, HEX #FFA500), roz
(HEX #FFA07A, HEX #FF00FF),
galben (HEX #FFD700), verde (HEX
#7FFFD4), albastru (HEX #00FFFF,
HEX #00BFFF), roșu (HEX #DC143C,
HEX #FA8072), mov (HEX #DB7093)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.01; 29.01.15

17/02/2021
DASK COSMETICS S.R.L.,
STR. DELEA NR. 11A, JUDEȚUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

DASK Different
Approach to Skincare

Wabi Sabi
(531)

M 2021 01227

(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
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preparate de curăţare, lustruire, degresare si
abrazive.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
suplimente alimentare și preparate dietetice de
uz medical, preparate și articole sanitare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea pielii și a părului, servicii
de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
farmaceutice, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu dispozitive medicale,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse pentru toaletă, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea oamenilor, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu parfumuri, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătura cu suplimente, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru curățare, servicii de comert cu
amănuntul și cu ridicata în legătura cu uleiuri și
creme.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.07.06; 29.01.13
(591) Culori revendicate: mov (HEX #a894ff),
alb (HEX #ffffff), galben (HEX #ffca5f)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

somnoroși

17/02/2021
OLGA FLORENTINA GUDYNN,
ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 5, VILA 1, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN CONSTANTIN GUDYNN,
ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 91H, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

OLGA GUDYNN
ȘCOALA VIITORULUI

M 2021 01228

17/02/2021
STOICA C TUDOR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA, STR.
FONTEI 3, AP. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500308,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 01230

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, educaţie de tip şcoală cu
internat, servicii de rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, transfer de knowhow (instruire), servicii educaţionale furnizate
de asistenţi pentru nevoi speciale, pregătire
în judo (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
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furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
căţărare cu ghid, predarea gimnasticii, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
[divertisment], organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke, servicii
de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi

sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01231

(740)

CABINET CECIU GABRIELACONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU NR.6,
AP.110, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

17/02/2021
VLADISLAV NISTREAN,
STRADA OANCEA NR.1, BL. D12,
MANSARDA, AP. 42, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700351, IAȘI, ROMANIA

(540)

BIGRITRANS
(531)
(511)
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Clasificare Viena:
01.05.01; 26.11.05; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01234

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STRADA
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

M 2021 01233

17/02/2021
DAIMON FOOD TRUCK
SRL, CALEA PISCULUI NR.
10, CAMERA 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

17/02/2021
VITICOLA SA, STR. GĂRII NR.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
COGEALAC, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ARGOS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
───────

PIZZA&MORE
STĂMÂZZANCOADĂ
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 24.01.05; 03.01.24; 11.01.01;
27.05.01; 27.05.03
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante de tip fast-food.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01235

17/02/2021
IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NUMAR:
172-176, CORP A, ETAJ 1,
CLĂDIREA A DIN WILLBROOK
PLATINUM BUSINESS &
CONVENTION CENTER, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 015016, ROMANIA

(540)

M 2021 01237

17/02/2021
DAB AUTO SERV SRL, STR.
CORNUL LUNCII NR. 2-4, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

DAB AUTO SERV
(531)

IMPACT Smart
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11; 26.11.06; 26.11.08
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Autoturisme,
autovehicule,
vehicule,
vehicule și mijloace de transport.
35. Publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate privind automobilele,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări.
36. Brokeraj de asigurări, servicii de finanțare
pentru închirierea cu opțiune de cumpărare.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de întreținere și reparații
de autovehicule pentru transportul de pasageri,
servicii de întreținere, service și reparare de
vehicule.
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39. Servicii de închirieri de autovehicule, servicii
de închiriere de autovehicule, servicii de tractare
cu autovehicule, servicii de tractare vehicule.
42. Servicii de inspecție a autovehiculelor
(verificarea stării tehnice pentru circulația pe
drumurile publice).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01239

17/02/2021
SC ENERGO CON GRUP SRL,
STR PADURII NR.1, BL.A1, AP.402,
JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

SUNNYON

M 2021 01238

17/02/2021
T&T CONSULTING 2001 SRL,
PRELUNGIREA GHENCEA NR.
104A, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061711, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
───────

TT & CONSULTING

(210)
(151)
(732)

M 2021 01242

(740)

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

(540)

BOXER

(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.
42. Servicii IT, servicii de proiectare.
───────

17/02/2021
KRIMELTE OÜ, SUUR-PAALA 10,
TALLINN, 13619, ESTONIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Materiale de etanşare şi umplere, material
de garnituri pentru etanşare, materiale
de etanşare pentru clădiri, materiale de
călăfătuire pentru etanşarea fisurilor, agenţii de
etanşare pentru industria construcţiilor, materiale
izolatoare, materiale de călăfătuire, materiale
de izolare, materiale refractare izolatoare,
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
materiale de filtrare din spume semiprelucrate
sau plastic, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, ambalaje rezistente la
apa, compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale de izolaţie cu spumă
destinată utilizării în edificare şi construcţie,
substanţe din plastic, semiprelucrate, materiale
pentru umplerea îmbinărilor, materiale adezivi
de etanşare, materiale izolatoare adeziv de
etanşare şi călăfătuire, adezivi pentru izolare,
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materiale izolatoare pentru construcţii, materiale
izolatoare cu spumă destinată utilizării în
edificare şi construcţie, spumă utilizată ca
izolator fonic, spumă utilizată ca izolator termic,
materiale pentru etanşare şi izolare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01243

17/02/2021
COSMIN POPA DRAGHIA, STR.
STEFAN VELOVAN NR. L, BL.
BL, SC. 2, AP. 14, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

PROPORZIONI OTTIMALI
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, 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, postarea de afişe publicitare, servicii
de agenții de publicitate, servicii de agenții de
relații cu publicul, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire
la publicitate, analize publicitare, servicii de
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, expoziții comerciale
și servicii expoziționale cu scop educativ
cultural sau de divertisment, 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, indexare web în
scop comercial sau publicitar, furnizarea de
informații de marketing, servicii de intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
servicii de intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de intermediere publicitară, servicii
de intermediere publicitară în cinematografe,
servicii de închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
de referință, marketing destinat unui anumit
scop, marketing digital, întocmire de planuri
de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, mostre
de produse, 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,
organizarea de publicitate, 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 și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
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 reclame radio,
producție de înregistrări audio în scopuri de
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marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii ale terților printr-un
program de carduri cu premii de fidelitate,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de concerte muzicale, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de bufet salate,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
decorare de alimente, decorare de torturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de preparare de
mâncăruri, servicii de pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii

de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01244

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

17/02/2021
ROZANI KRAFT SRL, STR.
INDEPENDENȚEI NR. 9,
MANSARDĂ, AP. 33, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(540)

KABINETT PRODERMA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de față și de corp de uz cosmetic.
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(210)
(151)
(732)

(540)

alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse.
36. Brokeraj de asigurări, servicii de finanţare
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare.
37. Verificare de automobile și de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere și de
reparație, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea vehiculelor, servicii de întreținere
și reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, servicii de întreținere, service și
reparare de vehicule.
39. Închirieri de autovehicule, servicii de tractare
vehicule, asistență în caz de avariere a
vehiculelor (tractare).
42. Inspecție a autovehiculelor (verificarea stării
tehnice pentru circulația pe drumurile publice).

M 2021 01245

17/02/2021
DAB AUTO SERV SRL, STR.
CORMUL LUNCII NR.2-4, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

───────

DAB Auto Rulate
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Autoturisme,
autovehicule,
vehicule,
vehicule și mijloace de transport.
35. Publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de înmatriculare
a automobilelor, publicitate, publicitate și
marketing, publicitate online, servicii de
publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate și marketing, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01246

17/02/2021
ELECTRONIC LIVE SRL,
STR. SOVEJA NR. 67, BL. 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

AUTO-VOX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouseuri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouseul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
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de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare pentru baterii
cu compensator de temperatură, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru acasă,
cabluri telefonice, transmitatoare telefonice,
comutatoare telefonice, port telefon mobil,
modemuri pentru telefon, prize de telefon,
prize pentru telefon, receptoare de telefon,
terminale de telefonie, cabluri telefonice
electrice, fire telefonice magnetice, instalatii
telefonice pentru automobile, cutii ramificatie
cabluri telefonice, aparate telefonice fără
fir, comutatoare digitale de telefonie, curele
pentru telefonul mobil, centrale telefonice
electronice, centrală telefonică automată, cartele
telefonice codificate, centrale telefonice private,
roboţi telefonici, receptoare telefonice, fire
de telefon, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru tigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare usb pentru
tigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
tigărilor electronice, încărcătoare de reţele
de alimentare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumatori, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tableta,

încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, telefoane, telefoane fără
fir, huse pentru telefoane, telefoane de
maşină, căşti pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, telefoane cu internet,
baterii pentru telefoane, multiplexoare pentru
telecomunicatii, cabluri de telecomunicatii,
echipamente de telecomunicaţii, reţele de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii,
software de telecomunicaţii, telefoane cu
bandă triplă, baterii pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile, feţe pentru telefoane
celulare, afisaje pentru telefoane mobile,
afisaje pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente, ochelari 3d pentru
televizor, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, căşti pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoanele celulare, cabluri
de conectare pentru telefon, capete pentru
cablu de telefon, aparate de înregistrare
pentru telefon, huse pentru receptoare de
telefon, software pentru telefonie prin calculator,
prize de extensie pentru telefoane, telefoane
mobile folosite în vehicule, echipamente de
telefonie prin calculator, cabluri usb pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane (special
adaptate), cutii adaptate pentru telefoane
mobile, dispozitive mâini libere pentru telefoane,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
mobile, dopuri antipraf pentru telefoane celulare,
programe informatice descărcabile pe telefonul
mobil, memorii externe pentru telefoane
celulare, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, cartele telefonice preplătite,
codate magnetic, dispozitive electronice de
apelare telefonica, tonuri de apel pentru
telefon (descărcabile), huse din piele pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cupoane care pot fi descărcate electronic
pe telefoane mobile, folii de protecţie cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, telefoane
inteligente care se poartă în combinaţie cu
hainele, protecţii de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, protecţii de ecran
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sub forma de folii pentru telefoane mobile,
telefoane mobile cu tastaturi şi numere mari
care ajuta utilizatorii cu deficiente de vedere
sau de dexteritate., camere de monitorizare
in retea pentru supraveghere, camere video
adaptate in scop de supraveghere, aparate
holografice de securitate, aparate de avertizare
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
aparate pentru supraveghere de securitate,
tastaturi pentru alarme de securitate, tablouri de
comanda pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decat cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranta,
securitate, protectie si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
si de securitate pentru cladiri, controlere fara
fir pentru monitorizarea si controlul de la
distanta a functiei si starii sistemelor de
securitate., case de marcat, camere video de
supraveghere, camere video adaptate in scop de
supraveghere, camere de monitorizare in retea
pentru supraveghere, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebelusi, dispozitive
pentru ascultarea si supravegherea bebelusilor,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebelusi, mecanisme pentru aparate cu preplata,
extinctoare, ceasuri inteligente, mecanisme
pentru aparate cu preplata, telefoane inteligente
sub forma de ceas de mana, aparate holografice
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
tastaturi pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decat cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranta,
securitate, protectie si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces si de securitate pentru cladiri, bratari
conectate (instrumente de masura), bratari de
identificare codate electronic, bratari de ceas
pentru comunicarea de date catre telefoane
inteligente, bratari inteligente, case de marcat
electronice, programe informatice folosite cu
sistemele electronice pentru case de marcat,
aplicatii de calculator pentru comanda conducerii
automate de masini, software de calculator
pentru comanda de la distanta a masinilor si
echipamentelor de birou, aplicatii de calculator
pentru comanda parcarii automate a masinilor,
aplicatii de calculator pentru comenzi auto,
aplicatii de calculator pentru aparate de navigatie
pentru vehicule, aplicatii de calculator pentru
parcarea automata a vehiculelor, aplicatii de
calculator pentru comanda
conducerii
pentru
automate de vehicule,
software
aplicatii de calculator destinat utilizarii cu
dispozitive de calculator portabile, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale
ale aplicatiilor multimedia,

software pentru aplicatii de calculator cu jocuri
si jocuri de noroc, softwarede calculator pentru
controlul si gestionarea accesului la aplicatiile
serverului, software de calculator pentru
integrarea aplicatiilor si a bazelor de date,
software de aplicatii de calculator pentru
transmisia continua de continut media
audiovizual pe internet, software de calculator
pentru
aplicatii
mobile
care
permit
interactiunea si interfata dintre vehicule si
dispozitive mobile, dispozitive de masurare,
dispozitive de masurare a concentratiei,
dispozitive de masurare a rezistentei, dispozitive
de masurare a radiatiilor, dispozitive electronice
de masurare a distantei, dispozitive de
masurare a diametrului de cablu, dispozitive
de masurare, detectare, monitorizare si
control, huse cu clapeta pentru smartphoneuri, aparate pentru inregistrarea imaginilor,
aparate pentru inregistrarea distantelor, aparate
pentru inregistrarea timpului, aparate pentru
inregistrarea temperaturii, aparate pentru
inregistrari
audio-video,
aparate
pentru
inregistrarea datelor, aparate de inregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
inregistrarea scorului, aparate electrice pentru
inregistrarea scorului, aparate electronice pentru
inregistrarea vitezei, aparate de inregistrare
pentru discuri video, aparate de inregistrare
video pentru masina, aparate de inregistrare
pentru benzi audio, aparate de inregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru inregistrarea
timpului si a datei, aparate electronice pentru
inregistrarea dioxidului de carbon (altele decat
cele pentru uz medical), membrane acustice
utilizate la aparate pentru inregistrarea sau
reproducerea sunetului, programe inregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide,
telecomenzi
pentru
jucarii zburatoare,
avertizoare de incendiu, alarme de incendiu,
detectoare de incendiu, senzori de incendiu,
alarme
anti-incendiu
electrice,
senzori
magnetici, senzori de fum, senzori de fum
(dispozitive electrice).
35. Asistenţă în afaceri, management si servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, abonament la un canal de
televiziune, achizitii de intreprinderi pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artisti din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori şi scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
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interpreti de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcari auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru
agenţii şi brokeri de asigurari, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferinte, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din staţiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesionişti, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenţi, administrare de birouri de
afaceri pentru terţi, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială
şi pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
publicitate
online,
publicitate
televizată,
publicitate si marketing, publicitate radiofonica,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenţi de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondenţă, publicitate şi
reclama, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administraţie comercială.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01248

17/02/2021
TRAIAN VASEA, STR. EDUARD
CAUDELLA NR. 2, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
900236, CONSTANȚA, ROMANIA

COMANESCU MARILENA, PIATA
DOROBANTI NR. 4, SC B, ET. 2, AP
8, SECTOR 1, BUCURESTI, 010588,
ROMANIA

(540)

WHITE TITANIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor,
servicii
de
închirierea
apartamentelor, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii de închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consultanță financiară privind
investițiile rezidențiale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere, servicii de
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
servicii de case de vacanţă (cazare temporară).
───────

(210)
(151)
(732)

───────
(540)

M 2021 01250

17/02/2021
LUXFER SRL, STR. TECUCI NR.
114, JUDETUL GALATI, GALATI,
800386, GALAȚI, ROMANIA

LUXFER
(531)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
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(591)

uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

Culori revendicate: rosu (RGB 255 000
000), alb (HEX #ff0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Mici articole de fierărie.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01251

17/02/2021
AKTIV-POWER SRL, SOS.
BUCURESTI-URZICENI NR.38A,
ETAJ 1, CAMERA 16, JUDETUL
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M 2021 01252

17/02/2021
OVIDIU-ALEXANDRU ALBU, STR.
CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 26, JUDETUL
BRASOV, FĂGĂRAȘ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

DADA Events
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.
───────

FORJA tools
(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

(210)
(151)
(732)

M 2021 01253

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

17/02/2021
SIMPLU SRL, STR. ALBATROS
NR.21, JUDETUL CONSTANTA,
POIANA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SIMPLU
(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25
Culori revendicate: negru, rosu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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1. Antigeluri, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, lichid degivrant pentru parbrize,
lichide antigel pentru parbrize, soluții antiploaie
pentru parbrize, sprayuri de degivrare pentru
parbrize, preparate anti-ploaie pe bază de
substanțe chimice pentru a fi aplicate pe
parbrize, preparate detartrante, altele decât cele
de uz casnic, substanțe chimice folosite ca
agenți pentru transferul termic.
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, lichide pentru spălarea
parbrizelor, produse de curățare pentru parbriz,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
șampon pentru vehicule, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, săpun lichid,
detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, solvenți pe bază de alcool utilizați ca
produse de curățare, preparate detartrante de
uz casnic, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
pentru înălbire (decoloranți) de uz casnic,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru îndepărtarea ruginii, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, terebentină folosită
la degresare, ceară auto.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor,
ambalarea,
îmbutelierea,
și
livrarea bunurilor.
împachetarea
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01254

(740)

BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

17/02/2021
SIMPLU SRL, STR. ALBATROS
NR.21, JUDETUL CONSTANTA,
POIANA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SIMPLU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Antigeluri, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, lichid degivrant pentru parbrize,
lichide antigel pentru parbrize, soluții antiploaie
pentru parbrize, sprayuri de degivrare pentru
parbrize, preparate anti-ploaie pe bază de
substanțe chimice pentru a fi aplicate pe
parbrize, preparate detartrante, altele decât cele
de uz casnic, substanțe chimice folosite ca
agenți pentru transferul termic.
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, lichide pentru spălarea
parbrizelor, produse de curățare pentru parbriz,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
șampon pentru vehicule, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, săpun lichid,
detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, solvenți pe bază de alcool utilizați ca
produse de curățare, preparate detartrante de
uz casnic, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
pentru înălbire (decoloranți) de uz casnic,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru îndepărtarea ruginii, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, terebentină folosită
la degresare, ceară auto.
35. Publicitate, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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
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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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor,
ambalarea,
îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01255

(740)

NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

17/02/2021
ASOCIATIA NORD, STR. 1
DECEMBRIE, NR. 107, JUDETUL
BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Nord
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare , furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
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concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
productie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri

furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01256

17/02/2021
DINO GRAPHICS SRL, STR.
GARNITEI 3, BL. 50, SC. 2, AP. 63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

Kef CĂRBUNE CU
CHEF DE GRĂTAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01257

(740)

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

17/02/2021
ASOCIATIA NORD, STR. 1
DECEMBRIE, NR. 107, JUDETUL
BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

MARATONUL NORDULUI
#AleargăPădure
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și conferințe
cultural sau de divertisment, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de

divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare , furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printrun site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
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teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
producţie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
maratonuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01258

17/02/2021
ASOCIATIA NORD, STR. 1
DECEMBRIE, NR. 107, JUDETUL
BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MUZEUL NORDULUI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și conferințe
cultural sau de divertisment, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare , furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printrun site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
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de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii

de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
producţie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
expoziții la muzeu, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, furnizare de instalații de
muzeu pentru prezentări, servicii de custode de
muzeu, muzee, administrarea muzeelor, servicii
prestate de muzee, furnizare de spații și servicii
pentru muzee, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee.
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(210)
(151)
(732)

(540)

referitoare la sisteme de transport și alimentare
cu gaz, servicii de management al proiectelor de
inginerie, servicii de planificare în inginerie civilă

M 2021 01259

17/02/2021
ELCAS PRODIMPEX SRL,
STR. SPLAIULUI, NR. 8, BLOC
35 I2, APARTAMENT 11, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

───────

Elcas

(210)
(151)
(732)

M 2021 01260

(740)

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

17/02/2021
ASOCIATIA NORD, STR. 1
DECEMBRIE, NR. 107, JUD.
BOTOŞANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Anozi, dispozitive pentru protecția catodică,
dispozitive catodice de protecție împotriva
coroziunii.
37. Servicii de instalarea de aparate electrice,
furnizare de informații privind instalarea de
aparate electrice, servicii de reparare de
echipament electric, servicii de reparare
de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, servicii consultative privind
întreținerea și repararea de echipamente
mecanice și electrice, forarea puțurilor de apă,
forarea puțurilor, forarea puțurilor de petrol.
38. Transmisia de fișiere digitale, transmisie
electronică fără fir de date, transfer de
date fără fir prin internet, transfer de date
fără fir prin protocoale de aplicații fără
fir (WAP), comunicații prin terminale de
calculator, comunicații telematice prin terminale
de calculator, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, inginerie, inginerie
mecanică, inginerie tehnică, inginerie de
software, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare și consultanță în inginerie, proiectare
și dezvoltare de produse de inginerie, servicii
de inginerie, servicii de inginerie pentru industria
gazului, servicii de inginerie privind sistemele
de alimentare cu energie, servicii de inginerie

ZN ZILELE NORDULUI
#RĂDĂCINILECRESC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, educaţie, publicare multimedia, servicii
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de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și conferințe
cultural sau de divertisment, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii educative, de
divertisment si sportive, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare , furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printrun site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, altele decât
cele publicitare, servicii de publicare de hărți,
servicii de publicare on-line, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, divertisment
muzical, organizarea de coruri de muzică
gospel, organizare de concursuri muzicale,
servicii de compoziții muzicale, organizarea de
concerte muzicale pentru televiziune, producție
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, compunere de muzică pentru terți,
servicii de divertisment muzical cu jazz, furnizare
de informații în domeniul muzicii, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de spectacole în direct, organizarea
de spectacole muzicale (servicii de impresar),
reprezentații muzicale în direct, organizare de
festivaluri legate de muzica, producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, prezentare de piese de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de

teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, furnizare de
instalații de teatru, publicarea de scenarii de
teatru, regizare de piese de teatru, servicii de
rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, servicii de închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, servicii de închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), servicii
de închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, servicii
de închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, organizarea spectacolelor (servicii de
impresar), organizarea de spectacole culturale,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole muzicale, prezentare de spectacole
în direct, spectacole de revistă oferite în
săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri cu scop
educativ, cultural și de divertisment, fotografie,
producţie audio si video si fotografie, instruire
in fotografie, servicii ale unui fotograf, servicii
de editare de fotografii, servicii de închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, academii (educaţie), servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii
de amuzament, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă., coordonare de
cursuri, coordonare de convenții, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
expoziții la muzeu, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, furnizare de instalații de
muzeu pentru prezentări, servicii de custode de
muzeu, muzee, administrarea muzeelor, servicii
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prestate de muzee, furnizare de spații și servicii
pentru muzee, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de preparare de
mâncăruri, servicii oferite de pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
catering, servicii de catering în exterior, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de organizare de banchete, servicii de
gătit, servicii de local public, servicii de ceainărie,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de terasă berărie, servirea de băuturi în berării,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare), servicii oferite
de snack-baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01261

17/02/2021
SC RATUR TRANS SRL, STR.
TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

Embacher
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrarea hotelurilor,
administrarea
magazinelor,
administrarea

societăților
comerciale
(pentru
terți),
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale,
asistență
comercială
în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, management de restaurant pentru
terți, management de hoteluri pentru terți,
management hotelier pentru terți, planificarea
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor, servicii
de publicitate privind industria turismului,
servicii publicitare pentru hoteluri, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii, organizarea de
călătorii, agenți pentru organizarea de călătorii,
organizarea de călătorii cu autobuzul, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de pachete de
vacanță pentru organizarea călătoriilor, servicii
de turism, servicii de ghizi de turism, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de agenții
de rezervare a călătoriilor, consultanță pentru
planificarea de itinerarii, consultanță în legătură
cu călătoriile, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, furnizarea
de informații despre călătorii, furnizarea de
informații privind aspecte legate de călătorii,
informații de călătorie, organizare și rezervare
de călătorii, organizare și rezervare de călătorii
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pentru pachete de vacanță, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare
de excursii de o zi, organizare și rezervare
de excursii și de tururi de oraș, organizare și
rezervare de tururi de oraș, servicii de rezervare
de bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete de avion, servicii de rezervare de bilete
de tren, servicii de rezervare de bilete de vapor,
servicii de rezervare de cușete pentru călătorii,
servicii de rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, servicii de rezervare de locuri (pentru
călătorii), servicii de rezervare de locuri de
călătorie, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), servicii de rezervare de
locuri pentru călătorii cu autocarul, servicii de
rezervare de locuri pentru călătorii cu avionul,
servicii de rezervare de locuri pentru călătorii
cu trenul, servicii de rezervare de locuri pentru
transport cu autovehicule, servicii de rezervare
de transport pe calea ferată, servicii de rezervare
de transport cu feribotul, servicii de rezervare
de transport cu autocarul, servicii de rezervare
de locuri pentru transport feroviar, servicii de
rezervări de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervări de bilete pentru călătorii cu trenul,
servicii de rezervări de bilete pentru transport
aerian, servicii de rezervări prin agenții de tururi
de oraș, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind transportul pasagerilor, servicii
computerizate de informații privind transportul,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii de rezervare de locuri (călătorii), servicii
de rezervare de bilete de călătorie, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervare de locuri pentru călătorii, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea de
informații privind itinerariile de călătorie, servicii
pentru rezervarea de locuri pentru călătorii,
serviciile de agenție pentru organizarea de
circuite turistice.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară., servicii de agenții de turism

privind spațiile de cazare, servicii de agenții de
turism privind rezervări de cazare, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii oferite de fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii
de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de terasă berărie, servicii oferite
de rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
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domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, 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, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, cazare temporară,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, 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,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, furnizare de săli de conferințe, servicii
de închiriere de săli de conferințe, servicii de
închiriere de săli de reuniune, organizare de
recepții pentru nunți (spații), servicii de cazare
pentru reuniuni, servicii de închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii de închiriere
de săli pentru expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de agenţii pentru rezervare de cazare
temporară (hoteluri, pensiuni), asigurare de
spații de cazare pentru turiști, servicii oferite
de case de oaspeți, servicii oferite de case
de vacanță, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme de
agrement, furnizare de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
terenuri special amenajate pentru staționarea
caravanelor, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii oferite de pensiuni,
servicii de rezervare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii de rezervare de locuri de cazare

pentru vacanțe, servicii de închiriere de case
de vacanță, servicii de închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii de închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de cazare hotelieră, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, servicii de cazare în case de odihnă
pentru tineri, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii de hosteluri pentru turiști,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite
de tabere de vacanță (cazare), furnizare de
găzduire temporară în locuințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, închiriere
de camere, servicii de închiriere de camere
ca locuință temporară, închiriere de corturi,
închiriere de pavilioane, închiriere temporară
de camere, organizare de cazare temporară,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de agenţii pentru rezervareade cazare
temporară, servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de închiriere de camere, servicii de
închirieri de spații de cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(740)

dulciuri, fursecuri, glazuri dulci și umpluturi,
gofre, gogoși, lipie, madlene, pandișpan, pască
evreiască (matzo), pateuri de foietaj, pateuri
(produse de patiserie), pesmet, pișcoturi, pizza,
plăcinte dulci, plăcinte sărate, plăcinte cu carne,
plăcinte cu legume, prăjiturele, prăjituri, tarte

M 2021 01262

17/02/2021
PROFI ROM FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01263

(740)

MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

17/02/2021
RADIO GUERRILLA SRL, CALEA
MOŞILOR, NR. 213, CAMERA
1, BLOC 21A, SCARA 1, ETAJ 2,
APARTAMENT 20, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ROZ. Pentru neascultătoare.

BRUTĂRIA VECHE
copt cu drag
(531)

(511)

Clasificare Viena:
27.05.09; 29.01.12; 25.01.25
(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
7625C), crem (Pantone 7401C), negru
(Pantone Black C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine și
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, baclava, baghete (produse
de patiserie), baghete umplute, batoane de
cereale și batoane energizante, batoane de
cereale, batoane cu musli, batoane alimentare
pe bază de cereale, batoane de pâine, batoane
dulci, biscotti, biscuiți, blaturi de pizza, brioșe,
chifle, clătite, cornuri, coșulețe din foietaj pentru
umplere cu diverse garnituri, covrigei, covrigi,
checuri, cozonaci, panettone (cozonac italian),
cozonac pandoro, cozonac secuiesc (kurtos
kolacs), coșulețe din foietaj umplute cu diverse
garnituri (vol-au-vent), cremșnituri, crutoane,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),

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, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, ceasuri
inteligente, ochelari, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, film de
desene animate, carduri bancare magnetice sau
codificate altele decât cele din hârtie sau carton,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
publicații electronice descărcabile, podcasturi
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, înregistrări video descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
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mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni radio
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, lanțuri pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri de mână, cutii pentru
bijuterii, brățări folosite în scop caritabil.
16. Publicații periodice tipărite, publicații
promoționale altele decât cele publicitare,
materiale tipărite (produse de imprimerie),
articole pentru legătorie, fotografii tipărite,
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, calendare tipărite, agende
tipărite, invitații tipărite, postere tipărite, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, pungi, foi și folii din
hârtie, carton sau plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, caractere și clișee
tipografice, carduri de cadouri nemagnetice,
ambalaje pentru cadouri, materiale promotionale
imprimate, cărți tipărite, reviste tipărite, ziare
tipărite.
18. Genți de mână, genți de umăr, poșete,
borsete, serviete, rucsacuri, ghiozdane, marsupii
pentru transportul copiilor mici, portofele, portcarduri de piele, suporturi sub formă de
portofele pentru chei, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi articole pentru acoperirea capului
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, și anume îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole de acoperit capul, cduri, dvd-uri, cărți, reviste, agende, calendare,
ochelari, rame de ochelarii, genți, poșete,
portofele, accesorii vestimentare, bijuterii,
articole de papetărie, produse cosmetice,
parfumuri, ceasuri, flori, obiecte de decor interior,
lumânări parfumate, obiecte din porțelan, sticlă
și ceramică, 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 siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
publicitate, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
organizare de târguri și expoziții cu scop

comercial sau publicitar, închirierea spaţiului
publicitar, servicii de închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, servicii de registru de
cadouri, marketing, servicii de relaţii media,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, sondaje de opinie, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
relaţii publice, scrierea și publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, publicitate prin televiziune,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de telemarketing,
producerea de programe de teleshopping,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile
38. Servicii de telecomunicaţii, 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, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, difuzarea de programe și
emisiuni de radio şi de televiziune, transmitere
de programe de radio și de televiziune,
furnizarea de camere de chat pe internet
41. Prezentarea operelor de artă vizuale
sau literare publicului, în scop cultural
sau educațional, organizarea expozițiilor cu
scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor,
seminariilor și simpozioanelor, publicarea cărților
și textelor, altele decât textele cu scop
publicitar, servicii de reporteri de știri, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de regie și
producție de filme, altele decât filmele
cu scop publicitar, servicii de rezervare
a biletelor și rezervări pentru evenimente
de divertisment, educaționale și sportive,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea de
concerte cu scop culturaleducativ sau de
divertisment, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin
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servicii video la cerere, 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,
publicare multimedia, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
divertisment radio, teatru radiofonic, organizarea
de concerte muzicale pentru radio, montaj de
programe radiofonice, producţia de programe și
emisiuni de radio şi de televiziune, prezentarea
programelor de radio și de televiziune, servicii de
disc-jokey, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea de recenzii în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale, scrierea
de scenarii de film, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, prezentări de recitaluri, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte altele decât cele publicitare, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de podcast-uri, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de evenimente
și festivaluri în scopuri culturale, educaționale,
sportive sau de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01266

18/02/2021
SC HEATING AND COOLING
SRL, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 45A, JUDEŢ ILFOV,
CIOROGARLA, ILFOV, ROMANIA

HEATCO HEATING &
COOLING ENGINEERING
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalaţii frigorifice.
37. Servicii de reparații de centrale termice,
servicii de întreținere de centrale termice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01267

(210)
(151)
(732)

18/02/2021
SC INTERPIXEL DYNAMICS SRL,
ALEEA TARGU NEAMT 1, BL.
D9, SC. F, AP. 60, BUCURESTI,
062063, ROMANIA

(540)

M 2021 01272

18/02/2021
LA VOIKIS PIZZA SRL, STR.
FETESTI NR.11 A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Gemenii PIZZA
(531)

zmeul
(531)

Clasificare Viena:
04.03.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte.
───────

Clasificare Viena:
02.01.11; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu,
galben, galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza preparată.
39. Servicii de livrare de pizza.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01274

18/02/2021
OZ STYLE SRL, STR. SOARELUI
NR.5, BL. C1, ET.1 AP. 10, SAT
DUDU, JUD. ILFOV, CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

MAGIC ROPE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Ustensile de mână pentru ondularea părului.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01275

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și

servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

18/02/2021
ADAMA CELSIUS B.V., CURACAO
BRANCH, POS CABAI OFFICE
PARK UNIT 13, P.O. BOX 403,
CURAÇAO, IL, CURAÁÇAO

(540)

───────

TEFLUREX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide si erbicide.

(210)
(151)
(732)

M 2021 01277

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR.33 AP.07, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01276

18/02/2021
ATLAS INTEGRATED
TECHNOLOGIES SRL, STRADA
GARLEI, NR 24, CORP B,
PARTER,CAMERA 1, AP 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Gym One

atlas
(531)

18/02/2021
GYMONE SRL, STR.AMURGULUI
NR.1, JUD TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru( HEX
#0066B3), galben( HEX #FFD530),
roz( HEX #F49AC1)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, publicitate, publicitate
și reclamă, administrarea afacerilor, consultanță
privind managementul cluburilor de fitness
41. Servicii de educație fizică, educație fizică,
servicii în materie de educație fizică, organizare
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de cursuri de educație fizică, cursuri de
educație fizică, sport și fitness, servicii
sportive și de fitness, antrenament sportiv,
coaching sportiv, activități sportive, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
antrenamente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, servicii de
educație sportivă, servicii de pregătire sportivă,
servicii de educare sportivă, servicii de săli
de sport în materie de antrenamentul cu
greutăți, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, furnizarea
de săli de sport, activități sportive și de
recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii educative în domeniul sportului, servicii
de divertisment legate de sport, furnizare de
informații referitoare la sport, pregătire cu privire
la activități sportive(instruire), furnizarea de
cursuri de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive, servicii
informative cu privire la sporturi, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
servicii de săli de sport în materie de culturism,
coordonarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de fitness, administrare de centre
de fitness, servicii oferite de centrele de
fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), antrenamente pentru sănătate și
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), consultanță
în materie de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), organizare
de activități sportive sau competiții, servicii ale
unui antrenor personal, antrenament (instruire),
servicii de antrenamente fizice, organizare de
antrenamente de sport, antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

41. Închirierea
echipamentelor
audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

18/02/2021
BOGDAN STAN, SAT. VLADUTA
NR. 10, JUDEȚUL ARGEȘ, COM.
BUZOESTI, 117178, ARGEȘ,
ROMANIA

M 2021 01279

18/02/2021
CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI
NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

TRU MORNING
(511)

M 2021 01283

GATE STORE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate: verde, galben,
portocaliu, alb, albastru deschis,
albastru închis, roșu, roz, violet
deschis, violet închis
(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,
materiale înregistrate, magneți.
10. Instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru
sex, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole
pentru
acoperirea
capului
și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, aparate pentru răcire și
înghețare, aparate pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, filtre pentru uz industrial și
casnic, instalații de uscare, instalații industriale
de tratare, instalații nucleare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01285

18/02/2021
MEDIMA HEALTH S.A., CALEA
GIULESTI NR. 41B, SUBSOL,
PARTER ȘI ETAJUL 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Medima
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: mov (Pantone 270
C, Pantone 2101 C, Pantone 2371 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01287

(740)

FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

18/02/2021
TERMINAL FASHION SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
GRAND, THE GRAND AVENUE,
PARTER, AXELE D-E/6-7, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

promovarea comerțului electronic, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
publicitate și marketing online.
42. Design și dezvoltare de software, elaborare
și actualizare de software informatic, programare
de software pentru platforme de comerț
electonic, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, planificare și proiectare de
spații pentru vânzare cu amănuntul.
───────

TERMINAL OF
FASHION TOFF.RO

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, 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 în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții
cu amănuntul, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, reunirea, în beneficiul
altora, a articolelor de îmbracaminte (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste articole, respectiv servicii de
vânzare prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru

(540)

M 2021 01289

18/02/2021
DOREL FIRESCU, STR.
LOZOVENI 65-67, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800127, GALAȚI,
ROMANIA

DC CLINIC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01291

18/02/2021
ASOCIAŢIA TERRA ACT, STR.
VALEA IALOMIŢEI NR. 8, BL. D28,
SCARA B, AP. 19, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061967, ROMANIA

Soare Răsare
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01292

(210)
(151)
(732)

M 2021 01293

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(740)

ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

18/02/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

(540)

KENT. WORLD'S
FINEST TOBACCOS.

KENT MODE. EDGY FORMAT.
CONSISTENT DELIVERY.
(511)

18/02/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(511)

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

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01294

18/02/2021
MEDICINAS SRL, STR. RODIEI
NR. 37, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

BIZANTINOS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.04.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări, candele (lumânări), lumânări tip
pastilă, fitile pentru lumânări, aranjamente din
lumânări, lumânări pentru biserici, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări în
cutii metalice, uleiuri ușoare, altele decât uleiurile
esenţiale, uleiuri minerale, uleiuri sintetice, altele
decât uleiurile esenţiale, ceară pentru fabricarea
de lumânări, ceară de albine, cu excepţia celei
de uz alimentar, ceară pentru iluminat, ceară
(materie primă), lubrifianți și unsori industriale,
ceară și lichide.
9. Suporturi magnetice de înregistrare, suporturi
magnetice de date, suporturi de date magnetice,
suporturi de înregistrare (magnetice), cd-uri
cu muzică, CD-i-uri pre-înregistrate (compact
discuri interactive), cd-rom-uri pre-înregistrate,
huse pentru CD-uri, CD-uri audio, DVD-uri, DVDuri preînregistrate, sisteme micro DVD, huse
pentru DVD playere, DVD-uri preînregistrate cu
muzică.
14. Bijuterii, bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
broșe (bijuterii), ace (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
amulete (bijuterii), bijuterii fantezie, bijuterii din
aur, broșe decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), pietre prețioase, pietre semiprețioase,
articole de bijuterie cu pietre prețioase, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, cutii de

prezentare pentru pietre prețioase, obiecte de
artă confecționate din pietre prețioase.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), pensule, publicații
periodice, publicații promoționale, publicații
imprimate, publicații educative, reviste (publicații
periodice), anuare (publicații tipărite), ziare
(tipărite), ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare (tipărite), pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), cărţi (tipărite), cărți
religioase (tipărite), circulare religioase (tipărite),
materiale educative și didactice (tipărite), hârtie
de ambalaj, ambalaj de cadouri, ambalaj
din plastic, ambalaj de carton, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, servicii de închirieri de
spaţiu publicitar pe internet, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată
în publicitate prin radio şi televiziune, servicii
de intermediere de contracte de publicitate şi
promovare pentru alte persoane, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate şi
promovare, precum şi servicii de consultanţă
aferente, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, organizarea
afacerilor, administrarea afacerilor, asistență
în afaceri, supervizare de afaceri, servicii de
comenzi online.
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio şi televiziune, transmitere de programe
de televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
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televiziune prin cablu, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu, exploatare de reţele
de televiziune prin cablu, difuzare de programe
radio şi de televiziune, transmitere de programe
radio şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la filme şi programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere., radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin intermediul
sateliţilor spaţiali, recepţionarea de programe
de televiziune pentru transmisia mai departe
către abonaţi, asistenţă în furnizarea de
programe de televiziune prin cablu, oferită
terţilor, furnizarea de informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe
de televiziune furnizate printr-un serviciu la
cerere, servicii de telecomunicații, comunicare
prin calculator, servicii de comunicare online,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare mobila, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
furnizarea de forumuri online, transmisie de
informații online, transfer de informații și de date
prin servicii online și pe internet.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01295

(740)

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA LEGAL2M, BDUL
UNIRII NR. 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

18/02/2021
DOBROGEA GRUP SA, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DOBROGEA Bun,
dintotdeauna
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare, de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie pe bază de făină,
mâncăruri pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
făinoase.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
publicitate și marketing, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, publicitate,
gestionarea afacerilor, servicii de comerţ, servicii
de agenţii de import-export, servicii oferite de
magazine privind comerţul cu produse dietetice,
faină, produse din cereale, de panificaţie, de
patiserie, de cofetărie, făinoase, îngheţate.
39. Transport,
depozitare
de
alimente,
depozitare de produse, transport și depozitare.
43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01296

(740)

CABINET INDIVIDUAL LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII NR. 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

18/02/2021
DOBROGEA GRUP SA, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

preparate pe bază de cereale, pâine, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie pe
bază de făină, mâncăruri pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, produse făinoase.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, publicitate și marketing,
servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, publicitate, gestionarea
afacerilor, servicii de comerț, servicii de agenții
de import-export,
servicii oferite de magazine privind comerțul cu
produse dietetice, faina, produse din cereale,
de panificație, de patiserie, de cofetărie,
făinoase, înghețate.
39. Transport,
depozitare
de
alimente,
depozitare de produse, transport și depozitare.
42. Cercetare științifică și industrială.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

DOBROGEA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare, de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse
derivate din procesarea cerealelor pentru uz
dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
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(210)
(151)
(732)

(740)

servicii oferite de magazine privind comerțul cu
produse dietetice, faina, produse din cereale,
de panificație, de patiserie, de cofetărie,
făinoase, înghețate.

M 2021 01297

18/02/2021
DOBROGEA GRUP SA, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

───────

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA LEGAL2M, SPLAIUL
UNIRII 10, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(540)

M 2021 01299

18/02/2021
HYPER BNDF SRL, VALEA
CRICOVULUI NR. 83, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061983, ROMANIA

TREI IZVOARE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă plată.
───────

(210)
(151)
(732)

DOBROGEA TRADIȚII
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse de
patiserie, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie și
înghețate, produse de cofetărie pe
bază de făină, mâncăruri pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse făinoase.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, publicitate și marketing,
servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, publicitate, gestionarea
afacerilor, servicii de comerț, servicii de agenții
de import-export,

(540)

M 2021 01300

18/02/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

BEAUTYNAME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
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îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, 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 nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de
bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-

uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
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, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
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reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01301

18/02/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

BEAUTYNAME BY eMAG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, 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 nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de
bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
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pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
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, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,

administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
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18/02/2021
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

BN By eMAG
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, 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 nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de
bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele

decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
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, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
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a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01303

(740)

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

18/02/2021
ALMA FINCONSULTING SRL,
STR. ARGENTINA NR. 33, ET. 2,
AP. 1, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VIDEO MED Solutia
ta de telemedicina
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.16
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil și aplicații software
descărcabile pentru utilizare în domeniul
telemedicinei, și anume software descărcabil
pentru primirea, încărcarea, procesarea și
analiza datelor pacienților, precum și pentru
păstrarea istoricului medical al pacienților,
software descărcabil și aplicații software
descărcabile pentru programarea la consultații
online și pentru vizualizarea tarifelor medicale și
plata consultației medicale, software descărcabil
și aplicații software descărcabile care ajută la
desfăsurarea consultației medicale la distanță.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru utilizare în domeniul
telemedicinei, și anume pentru primirea,
încărcarea, procesarea și analiza datelor
pacienților, precum și pentru păstrarea istoricului
medical al pacienților, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru programarea la consultații online
și pentru vizualizarea tarifelor medicale și
plata consultației medicale, asigurarea utilizării
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temporare de software online nedescărcabil
pentru desfăsurarea consultației medicale
la distanță, platformă ca serviciu (paas),
construirea și găzduirea unei platforme de
internet pentru telemedicină, asigurarea utilizării
temporare a unui software online nedescărcabil
pentru a permite punerea în comun de
conținut multimedia și de comentarii între
medici și pacienți, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru telemedicină,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, pentru utilizare în domeniul telemedicinei, și
anume pentru primirea, încărcarea, procesarea
și analiza datelor pacienților, precum și pentru
păstrarea istoricului medical al pacienților,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, pentru programarea la consultații online
și pentru vizualizarea tarifelor medicale și
plata consultației medicale, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, care ajută la
desfăsurarea consultației medicale la distanță,
crearea şi mentenanţa site-urilor web.
44. Servicii de telemedicină.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01304

18/02/2021
ECO PLAST IND SRL, STR. AL.
LUNCA SIRETULUI, NR. 10, BL.
M45B, SC. 3, AP. 124, SECTOR 6,
BUCURESTI , ROMANIA

EPIND Pentru ca sunt
atatea de facut aici

───────
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.12
(591) Culori revendicate: rosu, portocaliu,
albastru, rosu, portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice, acoperișuri de metal, care includ
celule solare, arcade din materiale metalice,
armături metalice pentru conducte, armături
metalice pentru conducte de aer comprimat,
bare de armătură din metal pentru lucrări de
zidărie, bare din oțel tubular, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
commune, bolțuri cu ureche din metal pentru
porți, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri din metal, bolțuri
din metal (dispozitive de fixare), bolțuri filetate
din metal, bolțuri metalice de ancoraj, bride
metalice pentru cabluri, bride pentru cabluri,
cabine metalice insonorizate, transportabile,
cabluri (cleme metalice pentru -), cabluri (ocheți
de -), cabluri de ascensor (metalice), cabluri de
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remorcare metalice, cabluri din oțel (care nu sunt
electrice), cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, și fire metalice neelectrice,
cabluri și fire metalice neelectrice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, capace confecționate din
metal, capace de hidrant din metal, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
capace din metal, capace din metal pentru
închiderea rezervoarelor de petrol, capace
înfiletate metalice, capace metalice de acces,
capace metalice pentru canalele de scurgere,
capace metalice pentru guri de aerisire, capace
metalice pentru guri de vizitare, capace pentru
guri de acces (metalice), capace pentru guri de
acces din materiale metalice, capace pentru guri
de vizitare confecționate din metal, capace și
grătare metalice pentru guri de scurgere, capete
de furcă din metal, cârlige de ancorare din metal,
cârlige de sârmă, cârlige din metal destinate
utilizării în construcții, cârlige metalice (ușă),
cârlige metalice cu șurub, case transportabile
din metal, casete de siguranță, clădiri modulare
transportabile din metal, cleme metalice pentru
cabluri sau tuburi, coliere de metal pentru cabluri,
conducte de canalizare din metal, conducte
de ventilare (metalice), conducte de ventilare
din metal pentru clădiri, conducte din metal
inclusiv piese de legătură, conducte metalice,
conducte metalice de evacuare a apelor
pluviale, conducte metalice de refulare, conducte
metalice de scurgere, conducte metalice pentru
apă, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, conducte metalice pentru
drenaj, conducte metalice pentru încălzire,
conducte metalice pentru instalații de aer
condiționat, conducte metalice pentru instalații
de canalizare (neelectrice), conducte metalice
pentru instalații de climatizare, conducte
metalice pentru instalații de încălzire central,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare
și climatizare, conectori de îmbinări (de metal)
pentru conducte, conectori din metal pentru
vergele, conectori metalici pentru pardoseală și
grinde pentru pardoseală, conectori pentru tuburi
din metal, console (din metal), console din metal
utilizate pentru fixarea plăcilor, console metalice
(construcții), construcții din metal transportabile,
construcții metalice transportabile, construcții
transportabile din metal, containere cu cârlige
pentru ridicat, din metal, containere de siguranță
din metal, coturi din metal pentru conectarea
conductelor de gaze la aparatele cu gaz, cuplaje
(ansambluri) metalice pentru conducte, cuplaje
din metale pentru tubulatură, cuplaje pentru
conducte metalice, cutii metalice neelectrice
pentru cabluri, cutii metalice pentru truse de

scule (goale), dispozitive metalice de ancorat,
dispozitive metalice de închidere, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,
distanțiere din metal pentru țevi, distanțiere
metalice, dopuri și capace metalice, fire metalice,
fire metalice neelectrice, garnituri pentru țevi
din metal (racorduri), holz șurub cârlig din
metal, încuietori metalice cu bolt, legături de
gard din metal, legături de sârmă, legături de
tensiune din metal, legături din metal pentru
manipularea sarcinilor, legături metalice, legături
metalice pentru schele, linii electrice (stâlpi de
metal pentru -), manșoane de ancorare din
metal, manșoane de conectare din metal pentru
cabluri, neelectrice, manșoane de conexiune
din metal pentru cabluri, manșoane metalice
pentru susținerea conductelor, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru edificare și construcții, materiale
metalice refractare pentru construcții, module
metalice transportabile, oțel (stâlpi din -),
oțel sub formă de bobine, piese metalice
de racord (pentru construcții), piese metalice
pentru conducte de gaze, platforme de lucru
din metal (schele tip turnuri), prindere (coliere
metalice de - pentru conducte), racorduri
metalice de expansiune, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, racorduri metalice
pentru conducte, racorduri metalice pentru țevi,
racorduri olandeze din metal (altele decât
vehicule), racorduri pentru conducte metalice,
racorduri pentru țevi, metalice, racorduri rotative
din metal pentru conducte, rafturi (sisteme de
-) din metal, ramificație (tuburi metalice de
-), scurgere (tuburi metalice de -), secțiuni
tubulare din metal de socluri de fixare, sisteme
de închidere de siguranță din metal, socluri
din metal, socluri metalice de fixare pentru
stâlpi, stâlpi (piloane) cu mai multe picioare
de fixare din metal, stâlpi de delimitare din
metal, stâlpi de gard metalici cu inserție, stâlpi
de metal (părti de construcție), stâlpi de metal
pentru linii de alimentare, stâlpi de metal
pentru linii electrice, stâlpi de metal pentru
panouri de publicitate, stâlpi din metal pentru
accesarea cablurilor, stâlpi din metal pentru
conducerea cablurilor, stâlpi din metal pentru
distribuția cablurilor, stâlpi indicatori din metal,
stâlpi indicatori, confecționați din metal, structuri
metalice pentru susținerea tuburilor, structuri
metalice transportabile, structuri și construcții
metalice transportabile, structuri transportabile
din metal, supape metalice pentru controlarea
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fluxului gazelor în conducte, supape metalice
pentru reglarea debitului lichidelor în conducte,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice pentru cabluri, țevi (manșoane
metalice pentru -), țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi și tuburi metalice,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, tije de armătură din
metal, tubulaturi metalice, tuburi de ramificare
din metal pentru conducte, tuburi din metal
pentru gaze, tuburi din oțel inoxidabil, tuburi
flexibile din metal, tuburi metalice, tuburi metalice
(produse de fierărie), valve metalice pentru
conducte de apă, valve metalice pentru conducte
de scurgere.
7. Acumulatoare hidraulice, adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru fabricarea
stâlpilor de susținere (mașini), bobine (piese
de motoare cu combustie internă), bobine
(piese pentru mașini), bobine acționate cu
arc, bobine de aprindere electrice, bobine din
metal (piese pentru mașini), bobine pentru
furtun de aer (mecanice), bobine pentru mașini,
branșament metalic pentru conducte (piese
pentru mașini), burghie (scule cu motor),
cabluri de comandă pentru mașini sau motoare,
chei de racordare (mașini), ciocane de nituit
(scule electrice), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
clești pentru cabluri (instrumente), comandă
pentru mașini sau motoare (dispozitive de -),
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
cricuri hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), derulatoare de
bobine (mașini), dispozitive de acționare pentru
lifturi, dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de ridicare, dispozitive de
ridicare a vehiculelor, dispozitive electronice de
comandă pentru motoare, dispozitive electronice
de comandă pentru servomotoare, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de ridicat, dispozitive
mecanice de ridicat, dispozitive pentru
marcarea drumului, dispozitive propulsoare
pentru mașini, echipamente de asamblare
pentru transportul produselor, echipamente
de ridicare pentru manipularea încărcăturilor,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipamente pentru prelucrarea tabletelor
semiconductoare, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, freze de filetat

(scule electrice), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), generatoare de
înaltă tensiune, generatoare electrice care
folosesc celule solare, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
hidraulice (motoare -), instalații hidraulice de
transport prin conducte, instalații hidroelectrice
pentru producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice), lame pentru scule electrice,
manșoane pentru unelte electrice, mașini
de extrudare cabluri, mașini de înfășurat
benzi pentru transformatoare, mașini pentru
așezarea conductelor, mașini pentru înfășurarea
bobinelor, mașini, mașini-unelte și scule și
aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mecanisme de comandă pentru
mașini robotizate, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), motoare cu
combustie internă pentru producerea energiei,
motoare electrice cu reductor de turație,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
platforme elevatoare hidraulice, pneumatice
(instalații - de transport prin conducte), pompe
de căldură (piese pentru mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
racorduri metalice pentru instalații hidraulice,
racorduri pentru conducte (metal -) (piese pentru
mașini), racorduri pentru țevi (metal -) (piese
pentru mașini), scule (port- -) (organe de
mașini), scule de laminare (mașini), scule de
mână electrice, scule de mână pneumatice,
scule electrice, scule electrice, și anume,
alezoare, scule manuale acționate în alt mod
decât manual, scule modulare (instrumente),
scule pentru șlefuire (acționate electric), scule
pneumatice portabile, șerpi electrici pentru
desfundarea conductelor, sisteme cu injecție de
combustibil pentru motoare, sisteme electrice de
deschidere a ușilor, supape acționate automat
prin comandă hidraulică, supape acționate
automat prin comandă pneumatică, supape
de siguranță (piese pentru mașini), supape
hidraulice, supape metalice de siguranță (piese
de mașini), țevi și tuburi din material plastic
(accesorii pentru mașini), torțe cu gaz (scule),
transformatoare de tensiune, transportoare
hidraulice, turbine eoliene, turbine hidraulice,
unelte electrice hidraulice, unelte hidraulice,
vinciuri cu dispozitive de blocare.
9. Acumulatori pentru energie fotovoltaică,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare pentru cabluri, alarme de siguranță,
alarme de siguranță (altele decât pentru
vehicule),
alarme
și
echipamente
de
avertizare, alimentatoare cu tensiune stabilizată,
amplificatoare de linie, aparataje de conexiuni
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(electrice), aparate de comandă cu activare
sonoră pentru instalațiile de iluminat, aparate
de comandă pentru iluminat, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, aparate de
monitorizare a oxigenului atmospheric, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, aparate de monitorizare acustică,
aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, aparate de
monitorizare la distanță, aparate de telecomandă
pentru iluminat, aparate de telecomunicații,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații programabile, aparate de
testare pentru echipamente electronice, aparate
de verificare pentru testarea echipamentelor
electronice,
aparate
electrice
pentru
telecomunicații, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate mobile de telecomunicații,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, aparate
pentru monitorizarea consumului de apă,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
pentru monitorizarea proceselor, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare
cu electricitate, aparate pentru telecomunicații
digitale, aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate și instrumente
pentru transportul energiei electrice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aviziere (iluminate -), balanțe cu cârlig și
greutate liberă, balast electronic (balasturi)
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balize luminoase (dispozitive de
siguranță), balize luminoase pentru siguranță
sau avertizare, bare conductoare, baterii
cu celule uscate, blocuri de alimentare
(transformatoare), blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine cu rezistență electrică, bobine
de comutație, bobine de deflexie, bobine de
impedanță destinate utilizării în aparate electrice,
bobine de înaltă frecvență, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de șoc (impedanță),
bobine de stingere a supratensiunii tranzitorii,
bobine electrice, bobine electromagnetice,
bobine electronice, bobine în derivație, \bobine
magnetice, cabluri adaptoare (electrice), cabluri

aeriene pentru curenți de valoare mare, cabluri
audio, cabluri coaxiale, cabluri coaxiale care
conțin filter, cabluri cu manșon, cabluri de
aprindere, cabluri de conectare, cabluri de
conexiune mobilă de înaltă definiție, cabluri
de current, cabluri de fibră optică, cabluri
de împământare, cabluri de interfață electrice,
cabluri de măsură, cabluri de microfon, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, cabluri de
telecomunicații, cabluri de termocupluri, cabluri
de testare, cabluri de transmisie pentru antenna,
cabluri din fibră optică, cabluri electrice, cabluri
electrice cu izolație mineral, cabluri electrice de
montare, cabluri electrice folosite la conectări,
cabluri electrice isolate, cabluri electrice
pentru echipamente de comunicații, cabluri
electrice subacvatice, cabluri electronice, cabluri
ethernet, cabluri metalice (electrice), cabluri
optice, cabluri pentru antene, cabluri pentru
baterii, cabluri pentru calculatoare, cabluri pentru
imprimante, cabluri pentru modem, cabluri
pentru relee radio, cabluri pentru sincronizarea
datelor, cabluri pentru testarea prizelor de
pământ (electrice), cabluri pentru transmisia
de date, cabluri pentru transmisia semnalelor
electrice, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, cabluri
prelungitoare, cabluri scart, cabluri și fire, cabluri
telefonice, cabluri telefonice electrice, cabluri
usb, cabluri usb luminoase, cabluri usb pentru
telefoane mobile, cabluri video, cadrane pentru
mecanisme de contorizare sau temporizare,
camere de monitorizare în rețea, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
canale de cabluri electrice, canale pentru cabluri
electrice, capace de obiective (pentru camere),
capace de siguranță pentru prize, capace
pentru obiective, capete pentru termocuplu,
celule de energie solară din silicon cristalin,
celule de sarcină, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, celule
reîncărcabile, celule și baterii electrice, celule
solare pentru generarea de electricitate, celule
uscate, cipuri semi-conductoare, cleme crocodil
(conectori electrici), colectoare de energie solară
pentru generare de electricitate, comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
cu cârlig, comutatoare cu lamela, comutatoare
de telecomunicații, comutatoare manuale pentru
telecomunicații, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, condensatoare
de înaltă tensiune, conducte (electricitate),
conducte de electricitate (materiale pentru
-) (fire, cabluri), conducte electromagnetice,
conducte metalice (electrice), conductoare de
electricitate, conductoare electrice, conectoare
cu filet pentru cabluri electrice, conectoare
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pentru cabluri audio, conector prize (electrice),
conectori coaxiali, conectori cu fișă pentru
cabluri electrice, conectori cu pini de uz electric,
conectori de cabluri, conectori de înaltă tensiune
pentru bujii, conectori din metal pentru cabluri
cu filet, conectori electrici izolați, conectori
electrici pentru terminale, conectori optici,
conectori pentru cabluri coaxiale, conectori
pentru cabluri electrice, conectori pentru
fibra optică, conectori tip jack, conexiuni,
conexiuni de cablu (electricitate), conexiuni de
împământare, conexiuni electrice, contor de
rotații, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și
stării sistemelor de securitate, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
convertoare de tensiune, convertoare tensiunecurent, cutie pentru cabluri electrice, cutii
de conexiuni electrice, cutii de joncțiune
pentru stocarea joncțiunilor de cabluri, cutii
de record, cutii de racord (electricitate), cutii
ramificație cabluri telefonice, cutii terminale
pentru conductoare electrice, detectoare de
cabluri, detectoare de tensiune, dispozitiv de
măsurare a rezistenței izolației, dispozitive cu
memorie pentru stocare, dispozitive de afișaj
electronice, dispozitive de amplificare pentru
antene, dispozitive de calibrare, dispozitive
de comandă electronică (ecg) pentru lămpi
și corpuri de iluminat cu leduri, dispozitive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive de control
(automate), dispozitive de control al accesului,
dispozitive de decuplare termomagnetice,
dispozitive de detectare, dispozitive de
împământare, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
închidere de siguranță (electrice), dispozitive
de înregistrare radio, dispozitive de marcare
pentru cabluri electrice, dispozitive de marcare
pentru conductori electrici, dispozitive de
măsurare, dispozitive de măsurare a rezistenței,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive de monitorizare a flăcării,
dispozitive de monitorizare a temperaturii,
de uz industrial, dispozitive de monitorizare
a temperaturii, de uz științific, dispozitive
de navigație gps, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, dispozitive de sondaj
ultrasonic, dispozitive de testare pentru tensiune,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei, dispozitive electrice de comandă
pentru gestiunea încălzirii, dispozitive electrice

de control pentru sistemele de irigație cu
stropitori, dispozitive electrice de semnalizare,
dispozitive electrice pentru control de la distanță,
dispozitive electronice de comandă la distanță,
dispozitive electronice de reglare, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu
ajutorul sistemului de poziționare globală
sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, dispozitive mobile
de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, dispozitive pentru comutarea
datelor, dispozitive pentru controlul energiei,
dispozitive pentru controlul mișcării, dispozitive
pentru localizarea cablurilor, dispozitive pentru
măsurarea capacitanței, dispozitive pentru
procesarea datelor, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru transmisie video, dispozitive portabile
de navigare, dispozitive programabile de
control, dispozitive și echipament de salvare,
dispozitive totalizatoare, distribuție (tablouri de
-) (electricitate), divizoare de tensiune, dulapuri
adaptate pentru aparate electrice, dulapuri de
distribuție (electricitate), dulapuri de distribuție
electrice, echipament laser pentru scopuri
nemedicale, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de afișaj cu plasma, echipamente
de avertizare în caz de urgență pentru autostrăzi,
echipamente de comunicare, echipamente
de procesare a datelor, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente de
protecție și siguranță, echipamente de siguranță
pentru prevenirea căderii, echipamente de
telecomunicații, echipamente de telefonie prin
calculator, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de transmisie
și recepție fără fir, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
electrice (conductoare -), electrolizoare (celule
electrolitice), electrozi de celule de combustibil,
emițătoare (telecomunicații), etichete electronice
de siguranță, etichete pentru identificarea
conductoarelor electrice, fascicule de cabluri
electrice, fibre optice (filamente conductoare
de lumină), fire (electrice) din aliaje
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metalice, fire metalice (electrice), fire metalice
pentru rezistențe, fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranță,
îmbrăcăminte de protecție pentru lucru (pentru
protecție împotriva accidentelor sau lezionării),
indicatoare de ieșire illuminate, indicatoare
de siguranță, indicatoare de siguranță
(luminoase), indicatoare illuminate, instalații
de cabluri electrice, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), instrumente de monitorizare,
instrumente pentru monitorizarea traficului,
invertoare fotovoltaice, joncțiuni de cablu
(electrice), joncțiuni de cablu pentru cabluri
electrice, lămpi indicatoare pentru tablouri
de distribuție, limitatori de tensiune, linii
de întârziere a semnalelor electrice, lumini
intermitente de siguranță, manșoane de cuplare
electrică, manșoane de legătură (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
manșoane de legătură pentru fibre optice,
manșoane flexibile pentru cabluri electrice,
manșoane flexibile pentru conductori electrici,
manșoane pentru cablurile cu fibră optică,
mănunchiuri de cabluri, mașini pentru distribuția
energiei electrice, materiale pentru rețeaua de
electricitate (fire, cabluri), microcontrolere de
joasă tensiune, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, mufe pentru cabluri electrice,
multiplicatoare de înaltă tensiune, panouri
de bord electrice, panouri de comandă
(electrice), panouri de conexiuni (electrice),
panouri de control pentru iluminat, panouri
de cupru pentru plăci cu circuite electrice,
panouri luminoase electrice, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
publicitare illuminate, panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, prize cu telecomandă, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), protecții pentru prize, racorduri de
conducte (electrice), racorduri de linii electrice,
racorduri electrice, ramificații cu întrerupător
(electrice), reactoare de înaltă tensiune,
reactoare electrice, reglete pentru conexiuni
electrice, regulatoare de tensiune de inducție,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
regulatori de tensiune, relee de siguranță
(electrice), releuri de protecție pentru motoare,
rețele de telecomunicații, rezistori variabili,
scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), selectoare de telecomunicații, semnale
de avertizare luminoase neelectrice pentru
situații de urgență, senzori de fum (dispozitive
electrice), senzori de mișcare pentru becuri

de siguranță, senzori de vibrație pentru
instalare în carcase de centrale eoliene, senzori
pentru monitorizarea mișcărilor fizice, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare, șine
manșonate, electrice, sisteme computerizate
de analiză a motoarelor de vehicule, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de control
al presiunii, sisteme de control electronice,
sisteme de închidere electronice, sisteme de
inteligență artificială, sisteme de localizare
a vehiculelor, sisteme de monitorizare a
alarmelor, sisteme de operare, sisteme de
procesare de date, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
telefonie mobilă locală, sisteme de vizualizare
video, sisteme electronice de comandă pentru
mașini, sisteme electronice de control al
energiei, sisteme electronice de intrare, sisteme
electronice de navigație, sisteme informatice,
sisteme informatice pentru comanda vehiculelor
automate, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
sisteme și aparate pentru împământare static,
software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
mașinilor și echipamentelor de birou, software
de calculator pentru monitorizarea de la distanță
a contoarelor, software de monitorizare de
rețele tip cloud, software de telecomunicatii,
software pentru controlul sistemelor de mediu,
de acces și de securitate pentru clădiri, software
pentru monitorizarea mediului, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru sisteme de navigație gps, software pentru
sisteme de navigație prin satelit, stabilizatoare
de tensiune, stabilizatoare de tensiune în linii
electrice, stabilizatoare de tensiune static, stâlpi
de antenna, stâlpi indicatori luminoși, stâlpi
pentru antene, stâlpi pentru antene fără fir,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
stații de control de la distanță (electrice
sau electronice), sticlă acoperită cu conductor
electric, sticlă acoperită cu strat conductor
electric, structuri de panouri solare, suporturi
pentru bobine electrice, surse de alimentare
(transformatoare), surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare de joasă
tensiune, tablouri de comandă (electricitate),
tablouri de contacte electrice, tablouri de control
electrice, tablouri de distribuție, tablouri de
distribuție (electricitate), tablouri de operare
și comandă (electrice), tablouri electrice de
comandă, tablouri electrice de distribuție,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telefoane alimentate cu energie solară,
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testere de izolație, tobogane de evacuare
(echipamente de salvare), transformatoare de
current, transformatoare de curent electric,
transformatoare de distribuție, transformatoare
de frecvență, transformatoare de înaltă
frecvență, transformatoare de înaltă tensiune,
transformatoare de linie, transformatoare de
nivel, transformatoare de rețea de alimentare
cu electricitate, transformatoare de ridicare
a tensiunii, transformatoare de tensiune,
transformatoare
de
tensiune
capacitive,
transformatoare de tip uscat, transformatoare
electrice, transformatoare electrice (pentru
aparate de telecomunicații), transformatoare
electrice
de
voltaj,
transformatoare
electronice, transformatoare electronice de
putere, transformatoare reductoare electrice,
transmițătoare (telecomunicații), transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală
(gps), tuburi catodice, tuburi de emisie,
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
tuburi electronice, tuburi fotosensibile, tuburi
redresoare, unități de conectare cu siguranță
fuzibilă, unități de monitorizare (electrice), unități
de racord (contacte electrice).
11. Accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
cu apă, accesorii de reglaj și siguranță pentru
aparate de gaz, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, accesorii de
siguranță pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de
gaz, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat cu celule solare, aparate de iluminat
cu diode luminescente (led), aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru conducte
de apă), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru conducte de
gaz), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru aparate cu gaz),
aparate de ventilație alimentate cu energie
solară, aparate decorative electrice de iluminat,
aparate folosite pentru controlul presiunii apei
(dispozitive de siguranță pentru instalațiile de
apă), aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
aparate și instalații de iluminat, becuri de
iluminat, butoane de comandă iluminate, cabluri

luminoase pentru iluminat, cabluri suspendate
(accesorii pentru iluminare), capace de ventilație
(părți ale instalațiilor de aer condiționat),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
corpuri de iluminat architectural, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat cu halogen, corpuri de iluminat cu
infraroșu, corpuri de iluminat cu led, corpuri
de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat
de uz casnic, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat architectural, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat industrial,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri de
iluminat pentru interior, corpuri de iluminat
pentru situații de urgență, corpuri de iluminat
scenic cu halogen, corpuri electrice de iluminat
utilizate în locuri periculoase, echipament de
tratare a aerului, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, echipamente
portabile de decontaminare, fitinguri de siguranță
pentru conducte de gaz, gaz (accesorii de
reglaj și siguranță pentru conducte de -),
iluminat de siguranță, iluminat stradal, instalații
de iluminat, instalații de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri), instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat electrice, instalații de
iluminat pentru exterior, instalații de încălzire
alimentate cu energie solară, instalații pentru
iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de siguranță,
lămpi de siguranță cu leduri, lămpi de
siguranță pentru utilizare în subteran, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporează
un senzor activat la raze infraroșii, lumini
led pentru iluminatul public, luminoase (tuburi
-) pentru iluminat, manșoane pentru lămpi,
panouri răcite folosite la cuptoarele electrice,
plafoniere (corpuri de iluminat), pompe de
căldură, pompe de căldură pentru prelucrarea
energiei, proiectoare de iluminat, reductoare de
presiune pentru apă (accesorii de siguranță),
robinete de închidere folosite ca dispozitive de
siguranță pentru aparate de apă, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de gaz, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de apă,
robinete de închidere reprezentând dispozitive
de siguranță pentru aparatura sisteme de
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iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme de iluminat de urgență,
sisteme de tratare a apei de ballast, sisteme hvac
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat,
supape de siguranță pentru conductele de apă,
supape de siguranță pentru conductele de gaz,
supape de siguranță pentru sisteme de apă,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
apă, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de apă
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi fluorescente,
tuburi luminiscente, tuburi luminoase pentru
iluminat, unități de filtrare pentru osmoză inversă
(echipamente pentru tratarea apei), ventilatoare
eoliene.
17. Articole de izolare folosite la racordurile
cablurilor electrice, bare de distanțare pentru
izolatori de înaltă tensiune, bare de distanțare
pentru izolatori de linii aeriene, cabluri (izolatoare
pentru -), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, conectori de
îmbinare (din cauciuc) pentru cabluri neelectrice,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
nemetalice pentru tuburi, cuplaje (nemetalice)
pentru tuburi, dispozitive de izolare de înaltă
tensiune, distanțiere de țevi nemetalice, fibre de
sticlă destinate utilizării la fabricarea materialelor
de izolație pentru clădiri, fibre pentru izolație,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice
(piese pentru țevi de apă rigide), garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipiente sub
presiune placate cu sticlă, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, inele de etanșare
pentru racorduri de conducte (nemetalice),
inele de etanșare pentru racorduri de furtunuri
(nemetalice), inele din cauciuc folosite ca
racorduri de etanșare pentru țevi învelișuri
de izolație pentru aparate industrial, învelișuri
industriale (izolație), izolație pentru țevi, izolatori,
izolatori de linii aeriene de înaltă tensiune,
izolatori electrici, izolatori electrici din ceramic,
izolatori electrici din mica, izolatori folosiți la
transportarea electricității, izolatori pentru cabluri
electrice, joncțiuni pentru țevi (nemetalice),
joncțiuni termocontractabile, manșoane de
cuplare nemetalice pentru țevi, manșoane de
cuplare nemetalice pentru tuburi, manșoane
de izolare pentru utilaje, manșoane de izolație
pentru linii electrice, manșoane de suport pentru

țevi (cauciuc), manșoane nemetalice pentru
furtunuri, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane pentru țevi, material izolator pentru
acoperișuri, materiale izolatoare folosite în
scopuri electrice, piese ceramice de izolare
pentru aparatele de înaltă tensiune, placă de
fibră folosită ca izolație, plăci din material
izolator folosite în fabricație, plastic extrudat
în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, racordare
de cilindru (etanșări), racorduri, racorduri cu cot
(nemetalice) pentru conducte flexibile, racorduri
de țeavă nemetalice, racorduri de țevi compuse
în principal din plastic, racorduri de țevi
nemetalice, racorduri de țevi nemetalice (piese
de țevi de apă rigide), racorduri nemetalice
pentru furtun, racorduri nemetalice pentru
țevi, racorduri nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), spumă utilizată
ca izolator fonic, spumă utilizată ca izolator
termic, sticlă spongioasă folosită ca material
isolator, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
tuburi (nemetalice) pentru irigație, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
flexibile (nemetalice) pentru transportul mediilor
gazoase, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, tuburi flexibile pentru izolare.
35. Analiză și cercetare de piață, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare în domeniul afacerilor, cercetare
în domeniul afacerilor și cercetare de piață,
cercetare și analiză de piață, cercetare și studii în
domeniul afacerilor, cercetarea consumatorului,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
închiriere de echipamente pentru puncte de
vânzare electronice (epos), servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de cercetare și
consultanță în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de colectare de date privind cercetarea
pieței, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de racier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de racier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de aprovizionare,
cumparare si vanzare pentru terti, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale publicitare
online, publicitate online, publicitate radio și de
televiziune, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare en-gros, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
informații comerciale, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail,
informatii si consultanta comerciala pentru
consumatori, organizare de expozitii, targuri,
prezentari de produse si servicii, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lant de magazine, la
standuri, targuri, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet, web-site sau prin alte mijloace
de comunicaţii, inchiriere masini si echipamente,

servicii de desfacere, achizitie de bunuri si
servicii pentru alte intreprinderi, licente de servicii
si produse pentru terti, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
în aer liber, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), intermediere de achiziţii (achiziţia de
produse şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de desfacere, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client, licenţe de servicii şi produse pentru
terţi, servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii de
bunuri, în special în cadrul centrelor comerciale,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul unui centru comercial sau a unui mall,
a unei varietăţi de magazine en detail, servicii
de administrare comercială, servicii oferite de un
lanţ de magazine, achiziţie de bunuri si servicii
pentru alte intreprinderi, servicii de desfacere
(vânzare-cumpărare), servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi endetail, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, toate acestea în legătură
cu produse, in principal cu cele mentionate in
clasele 6, 7,9,11,17.
37. Acoperirea conductorilor, amplasare de
cabluri, amplasarea conductelor, aplicarea
învelișurilor pentru cabluri, cablare pentru
telecomunicații în clădiri, construcția de
turnuri de telecomunicații, construcție de
conducte, construcție de sisteme de scurgere,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
curățare de conducte de canalizare, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu
apă, dezmembrare de echipamente industrial,
închiriere de echipamente de construcții,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente de ridicat,
închiriere de echipamente de șantier, închiriere
de echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente folosite la construcția
de clădiri, închiriere de echipamente pentru
reparații, închiriere de stâlpi de aluminium,
închiriere de stâlpi de oțel, închirieri de
echipamente de săpat și excavatoare, informații
privind întreținerea echipamentului de măsurare
și de testare, înlocuirea conductelor de
canalizare, instalare de cabluri pentru acces
la internet, instalare de căptușeli tubulare
în conducte, instalare de celule și module
fotovoltaice, instalare de conducte, instalare de
conducte de gaz, instalare de conducte de
petrol, instalare de conducte industrial, instalare
de conducte, pe uscat (onshore), instalare de
dispozitive de alimentare cu apă, instalare de
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dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, instalare de dispozitive pentru
dedurizarea apei, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii electrice, instalare de
echipament de monitorizare a încălzirii industrial,
instalare de echipamente de comunicații,
instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
echipamente industriale sub presiune, instalare
de echipamente pentru controlul accesului fizic,
instalare de echipamente și facilități pentru
conferințe electronice, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, instalare
de instalații de iluminat, instalare de rețele de
telecomunicații, instalare de sisteme celulare
de comunicații, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de sisteme de comunicații
cu radiofrecvență, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
de sisteme de control al accesului, instalare
de sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locative, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locative, instalare de sisteme de gestionare
al traficului, instalare de sisteme de iluminat,
instalare de sisteme de încălzire solară, instalare
de sisteme de securitate, instalare de sisteme
de televiziune prin cablu, instalare de sisteme
electrice de iluminat și de sisteme de alimentare
electrică, instalare de sisteme informatice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
instalare și reparare de conducte, instalare și
reparare de dispozitive pentru irigații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare și
pentru tehnologia informației, instalare, reparare
și întreținere de echipament de încălzire,
instalarea de echipamente de telecomunicații
fără fir și de rețele locale fără fir, instalarea
de sisteme de detecție a focului, instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară,
instalarea sistemelor de securitate, instalații
pentru telecomunicații, întreținere de aparate
de telecomunicații, întreținere de echipamente
de comunicații, întreținere de echipamente de
prelucrare de date, întreținere și reparare de
conducte industrial, întreținere și reparare de
dispozitive de securitate pentru echipamente sub
presiune, întreținere și reparare de echipamente
sub presiune, întreținere și reparare de instalații
de monitorizare a încălzirii, întreținere și
reparații de conducte, întreținere și reparații de
conducte de scurgere, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit, întreținere și reparații

de sisteme de comunicații, întreținere și reparații
de sisteme de conducte, întreținere și reparații
de sisteme de împământare electrică, întreținere
și reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industrial, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, întreținerea
conductelor,
întreținerea
conductelor
de
canalizare, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, izolarea
conductelor, izolarea instalațiilor de conducte,
montare de garduri de siguranță, montare
de sisteme de stingerea incendiilor, montarea
și îngroparea cablurilor, pozare și construcție
de conducte, pozarea conductelor, renovarea
conductelor subterane, reparare de aparate
de iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, reparare de mașini
de construcție și de echipamente de
constructive, reparare sau întreținere de
echipamente de constructive, reparare și
întreținere de echipamente pentru lucrări de
terasamente, repararea mașinilor și aparatelor
de telecomunicații, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, repararea sistemelor de
canalizare, reparație a liniilor de înaltă
tensiune, reparații de dispozitive electrice,
reparații sau întreținere de aparate de
iluminat electrice, reparații sau întreținere
de echipamente de control al poluării apei,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de benzină, reparații sau întreținere
de echipamente și mașini de compactat
deșeuri, reparații sau întreținere de echipamente
și mașini de tocat deșeuri, reparații sau
întreținere de mașini și sisteme pentru
fabricarea semiconductorilor, service și reparare
de platforme de lucru elevatoare, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de curățare a conductelor de aer, servicii
de curățare a tuburilor, servicii de instalare
a platformelor de lucru și de constructive,
servicii de întreținere a conductelor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
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servicii de întreținere a tuburilor, servicii de
reparare a conductelor, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene,
servicii pentru repararea conductelor.
39. Alimentare cu apă prin conducte, distribuția
și transmiterea energiei electrice, distribuție
(transport) de apă prin conducte, distribuție de
electricitate prin intermediul cablurilor, distribuție
de petrol sau gaze prin conducte, distribuție
prin conducte și cabluri, servicii pentru distribuția
apei prin conducte, transport de combustibil
prin conducte, transport de fluide prin conducte,
transport de gaz uscat, transport de gaze prin
conducte, transport prin conducte, transportul
apei prin conducte, transportul lichidelor prin
conducte, transportul petrolului prin conducte,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, impachetare și ambalare
de bunuri, impachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare, toate acestea în legătură cu produse,
in principal cu cele mentionate in clasele 6,
7, 9, 11, 17.
42. Analiza semnalelor de telecomunicații,
analiza sistemelor informatice, cercetare
biotehnologică în domeniul industrial, cercetare
de produs, cercetare de produse noi, cercetare
în domeniul construcției de motoare, cercetare
în domeniul construcțiilor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
cercetare în domeniul dispozitivelor de măsurat,
cercetare în domeniul energiei, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, cercetare în
domeniul reducerii emisiilor de carbon, cercetare
în domeniul siguranței electrice, cercetare
în domeniul științei materialelor, cercetare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare
în materie de software de calculator, cercetare
privind analiza deșeurilor, cercetare privind
echipamentele industrial, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind tehnicile
de telecomunicații, cercetare privind tehnologia,
cercetare și analiză științifică, cercetare
și dezvoltare științifică, cercetare științifică,
cercetare științifică și industriala, cercetare

științifică și industrială, în special în domeniul
electricității, cercetare tehnică, cercetarea
proceselor industriale, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatics, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță în materie de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme computerizate, dezvoltare
de sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, furnizare de informații privind
cercetarea științifică, găzduire de site-uri pentru
dispozitive mobile, închiriere de echipamente de
proiectare, închiriere de echipamente științifice și
tehnologice, închirieri de sisteme de prelucrare
a datelor, ingineria telecomunicațiilor, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
întreținere și actualizare de software pentru
sisteme de comunicare, laborator de cercetare,
localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din clădiri, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, monitorizare de mediu a
zonelor de depozitare a deșeurilor, monitorizare
de mediu a zonelor de tratare a deșeurilor,
monitorizare de semnale de telecomunicații,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea activităților
care influențează mediul în clădiri, monitorizarea
calității apei, monitorizarea controlului calității
procedurilor seismice, monitorizarea semnalelor
audio de avertizare, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
monitorizarea sistemelor de rețea, monitorizarea
stării fluidelor, monitorizarea stării lubrifianților,
monitorizarea stării uleiurilor, monitorizarea
stării
utilajelor,
monitorizarea
structurii
clădirilor, monitorizarea terenurilor contaminate,
monitorizarea terenurilor contaminate pentru
identificarea prezenței gazelor, planificare
tehnică și managementul proiectelor tehnice
pentru dezvoltarea de echipamente de
iluminat, prestare de servicii de cercetare,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
proiectare de aparate și echipamente
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de diagnostic, proiectare de aparate și
echipamente pentru telecomunicații, proiectare
de conducte, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de echipamente
de birotică, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, proiectare de
echipamente pentru transportul deșeurilor,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de sisteme
de măsurare, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de sisteme
de stocare, proiectare de sisteme electrice,
proiectare de sisteme electronice, proiectare de
sisteme informaționale, proiectare de sisteme
informaționale în domeniul managementului,
proiectare de software pentru sisteme de
operare, proiectare de utilaje specializate
folosite la fabricarea echipamentelor de
iluminat, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
dezvoltare de sisteme de navigație, proiectare
și dezvoltare de sisteme fotovoltaice, proiectare
și dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
proiectare și planificare tehnică de conducte
pentru gaz, apă și apă reziduală, proiectare
și planificare tehnică de echipament pentru
telecomunicații, proiectare și planificare tehnică
de rețele de telecomunicații, proiectarea
la comandă a bobinelor de inducție
electromagnetică, proiectarea la comandă de
transformatoare electromagnetice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea specificațiilor
sistemelor informatice, realizarea de rapoarte
privind cercetarea științifică, servicii de analiză
și cercetare industrial, servicii de cercetare,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în vederea dezvoltării de
produse noi, servicii de cercetare industrial,
servicii de cercetare informatică, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul ingineriei, servicii de
cercetare științifică, servicii de cercetare tehnică,
servicii de consultanță în domeniul dezvoltării
tehnologice, servicii de consultanță în domeniul
sistemelor informatice, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, servicii
de informații științifice, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
sisteme de comunicații, servicii de inspectare a
conductelor, servicii de integrare a sistemelor

informatice, servicii de laboratoare științifice,
servicii de monitorizare a mediului, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
informatice, servicii de proiectare pentru sisteme
de afișare în scop de prezentare, servicii
de proiectare pentru sistemele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de testare a securității tehnologice, servicii
de testare pentru sisteme de alarmă și
de monitorizare, servicii pentru furnizarea de
informații tehnologice, servicii științifice, servicii
științifice și cercetare în acest domeniu, servicii
tehnologice, servicii tehnologice și cercetare în
acest domeniu, servicii tehnologice științifice,
sisteme aeropurtate de monitorizare de la
distanță pentru explorarea mediului, sisteme
aeropurtate de monitorizare de la distanță
pentru explorări științifice, studii de fezabilitate
a sistemelor informatice, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
testare, analiză și monitorizare a semnalelor
de telecomunicații, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01306

19/02/2021
LOREDANA CLAUDIA SIGHET,
STR. MAGNOLIEI NR. 6B, AP.2,
JUDETUL TIMIS, LUGOJ, 305500,
TIMIȘ, ROMANIA

chocoberry
(531)
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Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.08
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, arome pe bază
de ciocolată, ciocolată, ciocolată granulată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, fructe trase în ciocolată, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, marțipan, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01307

19/02/2021
PASTA GYERMELY SRL, STR.
HARGHITA NR. 41, BIROU
NR. 10, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea in avantajul tertilor si prezentarea
mălaiului, făinei, pastelor uscate și proaspete,
tăiețeilor și găluștelor, cerealelor, pâinii,
biscuiților, cușcușului, bulgurului, pesmetului,
cerealelor pentru micul dejun, terciului și grișului
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.
───────

(210)
(151)
(732)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, AP 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
(540)

AURIA
(531)

M 2021 01309

19/02/2021
IOANA-ADELINA CRISAN,
STR.LIVIU REBREANU, NR.38,
AP.10, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420008,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

ecolady

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Mălai, făină, paste uscate și proaspete,
tăieței și paste umplute, cereale, pâine, biscuiți,
cușcuș, pesmet, bulgur, cereale pentru micul
dejun, terci și griș.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13
(591) Culori revendicate: verde, galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
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medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, inclusiv
activitati de comercializare cu ridicata si
amanuntul, servicii de agenții de import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01310

19/02/2021
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

ANTENA GROUP
(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 (tipărituri), fluturaşi publicitari
(tipărituri), reviste (publicaţii periodice), buletine
informative, ziare (tipărite), brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii (tipărite), materiale tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închirierea 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, servicii de închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii de închirierea 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 /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01312

19/02/2021
INTEGRATED SOLUTIONS
PROVIDER SRL, STR. NOVACI
NR. 1, ZONA II, BLOC S15, SC.
2, ET. 5, AP. 54, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LIKE SMART integrated
solutions provider
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16
(591) Culori revendicate: albastru, rosu,
turcoaz, galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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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.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
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.
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.
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).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01313

19/02/2021
IDEAL TECHNOLOGY AG SRL,
STR. ION LUCA CARAGIALE NR.
28, CAMERA B, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

ideal STORE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, alb,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
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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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
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.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
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.
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.
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).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01314

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC.
F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

19/02/2021
SC DELY DONATELLO SRL, STR.
ȘES CANAL NR. 473, JUDETUL
NEAMT, ROZNOV, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

M 2021 01318

19/02/2021
JU HONG COMERCIAL SRL,
STR. DRAGONUL ROŞU NR. 1-10,
BL. 2, ET. 4, AP. 18, BIROU NR.
1, JUDEŢ ILFOV, SAT FUNDENI,
COMUNA DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

C_Rui
(531)

PIZZA MASTRO TITTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie de tip: pizza, paste,
produse din cereale, pâine.
35. Regruparea în beneficiul terților a unei
varietăți de produse de tip pizza (exceptând
transportul lor) pentru a da posibilitatea clienților
să vadă și să cumpere acele produse din clasa
30, acestea putând fi asigurate prin magazine
en-detail, prin cataloage de vânzare sau prin
mijloace electronice cum ar fi site-urile web.
43. Servicii oferite de persoane sau locații al
căror scop este prepararea și desfacerea hranei
de tip pizza precum și a băuturilor.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01321

(210)
(151)
(732)

19/02/2021
LIVADA ADVERTISING SRL,
STR SIMON BOLIVAR 7, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011905,
ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate.
───────

19/02/2021
ANCA-MARIA CERNEA, STR.
PROF. IOAN MALOS NR. 17,
JUDEŢ MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

rozmarin concept

DraCola
(531)

M 2021 01322

(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii.
25. Eşarfe şi şaluri (articole de îmbrăcăminte de
pus la gât).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01324

19/02/2021
SZECSI ATTILA, STR.
TELEKPATAKA NR. 7, JUDEŢ
HARGHITA, ODORHEIUL
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

GASTRO MOOD
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Uleiuri şi grăsimi alimentare, seminţe
pregătite pentru consum uman.
30. Făină şi preparate din cereale, cereale
preparate pentru consum uman.

amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu produse alimentare.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01325

19/02/2021
ALEXANDRU SUSNOSCHIŢIFREA, STR. EXERCITIU NR.99,
BL.PD6, SC.D, AP.3, JUDEŢ
ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01328

(740)

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

19/02/2021
HTW LASERCUT & 3D PRINTING
SRL, SOS. INDUSTRIALA NR.
6, CORP CLADIRE C4, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(540)

DOR DE ROD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne si produse din carne, extracte din
carne, peşte, păsări de curte şi vânat, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
muraturi, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte
produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comercială, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu

3D In The Box we bring
technology to you
(531)

Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizarea
târgurilor
de
afaceri
şi comerciale, expoziţiilor comerciale şi
conferinţelor de afaceri, în domeniul imprimării
3d, servicii de grafică publicitară, proiectare
de studii de marketing, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata de imprimante 3d, scanere şi
creioane 3d, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de imprimante şi
scanere (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
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mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, consultanță privind comerțul
în barter, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul in legatura cu scanere
si imprimante 3d, gestiunea afacerilor de comerț
cu amănuntul pentru terți, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de comerț cu amănuntul online de
consumabile si accesorii pentru imprimante si
scanere, servicii de comerț cu amănuntul si
ridicata in legatura cu consumabile si accesorii
pentru imprimante şi scanere.
37. Servicii de reparare și întreținere de scanere
si imprimante 3d, servicii de diagnostic de
întreținere pentru imprimantele de calculator,
servicii de reîncărcare cu cerneală a casetelor
pentru imprimante.
40. Servicii de închiriere de imprimante 3d,
servicii de închiriere de scanere, servicii de
imprimare digitală, servicii de imprimare offset,
servicii de imprimare 3d, imprimarea tricourilor,
servicii de imprimare de fotografii, servicii de
imprimare de fotogravuri, servicii de imprimare
de portrete, servicii de imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de uz
publicitar și promoțional, pe produsele altor
persoane, servicii de imprimarea desenelor,
servicii de imprimare de motive pe țesături,
servicii de imprimare în relief personalizată
a articolelor de îmbrăcăminte cu modele
decorative, servicii de imprimare după tipar
de materiale textile, servicii de imprimare de
motive pentru terți, servicii de imprimare de
documente de pe suporturi digitale, furnizare
de informații despre servicii de imprimare a
fotografiilor, servicii de închirieri de aparate și
echipamente pentru imprimarea fotografiilor.
41. Educaţie, organizarea conferinţelor în
domeniul
mediilor
sociale,
publicarea
materialelor educaţionale tipărite în legătură cu
tema imprimării 3d, în format fizic sau electronic.
42. Servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare și imprimare.

(210)
(151)
(732)

M 2021 01330

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

19/02/2021
MOBIL GUARD SECURITY,
STRADA ELEV STEFAN
STEFANESCU, NR. 13, BL. 451,
SC. A, ETAJ 10, AP. 123, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MOBIL GUARD SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 26.01.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protectia fizica a
bunurilor materiale si a persoanelor.

───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01332

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(511)

19/02/2021
HEIDI CHOCOLAT SA, BD.
BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HEIDI PLUMS in chocolate
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolata, prăjiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolată, bomboane şi produse
de cofetărie cu zahăr, gheata comestibilă.

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.
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)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01333

19/02/2021
CONTASK TEAM SRL, STR.
STEFAN HOTNOG NR.10A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
IULIAN LIVIU BASCHIR, STR.
STEFAN HOTNOG NR. 10A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

ConTask
904

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

M 2021 01335

(210)
(151)
(732)

M 2021 01336

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

19/02/2021
HEIDI CHOCOLAT SA, BD.
BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

19/02/2021
HEIDI CHOCOLAT SA, BD.
BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HEIDI Vitality Almonds
& Hemp LIMITED

HEIDI Vitality Cranberry
Harmony ENRICHED
With QUINOA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 05.03.13; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 05.01.05; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01337

19/02/2021
SC SILKWEB SRL, BAIA MARE,
STR. MOLDOVEI, NR. 21/58,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430252, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01338

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

19/02/2021
HEIDI CHOCOLAT SA, BD.
BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

GO FUNNEL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate: galben(HEX
#F7B117), maro(HEX #442D14)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri şi articole de joaca, jocuri de
masă, articole de joacă educative (jucării).

HEIDI vitality hazelnut
inspiration ENRICHED
with BISCUIT

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 05.01.05; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila
───────

906

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

M 2021 01339

(210)
(151)
(732)

M 2021 01340

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

19/02/2021
HEIDI CHOCOLAT SA, BD.
BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

19/02/2021
HEIDI CHOCOLAT SA, BD.
BIRUINȚEI, NR. 125-127, JUD
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HEIDI Easter Venture
PRALINE DESSERT
(531)

HEIDI Vitality Orange Energy
ENRICHED With GINGER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.04; 06.01.02; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

Clasificare Viena:
27.05.04; 06.01.02; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao, produse de patiserie si produse de
cofetarie, ciocolata, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolata, bomboane si produse
de cofetarie cu zahar, gheata comestibila

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01342

19/02/2021
VIOREL TODORUT, ALEA
SCURTA NR. 2, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

FLOWER POWER
(531)

Clasificare Viena:
05.05.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante și flori naturale.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01343

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

19/02/2021
SC GBR PROJECTS SRL, STR.
MITROPOLITUL VARLAAM NR.
30-32, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOMAD CAR WASH
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terţilor a
unei game variate de produse (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
amănutul, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de agenţie de publicitate, servicii
de închiriere a spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, servicii de închiriere a timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afişe publicitare, servicii de închiriere a
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, servicii
de evaluări ale afacerilor, servicii de investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, furnizarea de 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, 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
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privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
servicii de răspândire a materialelor publicitare,
prognoze economice, managementul interimar
al afacerii, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, servicii de negociere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii
de negociere a contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, servicii de 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, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relaţii
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, servicii de spalatorie auto, staţii
de distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), servicii de reparaţii
în cazul unei defecţiuni a vehiculului, servicii de
încărcare a bateriilor la vehicule, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), întreţinerea vehiculelor,
curăţarea vehiculelor, echilibrarea anvelopelor.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2021 01344

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

19/02/2021
PETRE-SORIN SAVIN, BD. FRAȚII
GOLESTI NR. 104, BL. S8, SC.A,
ET.7, SP.30, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA
ADRIAN BOLD, STR. PETRE
ISPIRESCU NR. 34, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

4office
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben, alb, albastru
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, perforatoare (articole de
birou), clasoare (articole de birou), lichide
corectoare (articole de birou), benzi corectoare
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(articole de birou), articole de papetărie pentru
birou, coup-papier (articole de birou), pixuri și
stilouri (articole de birou), tocătoare de hârtie
(articole de birou), articole de birou (cu excepția
mobilelor), suporturi pentru hârtie (articole de
birou), separatoare pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru dosare (articole de birou),
ansambluri de imprimare portabile (articole de
birou), table pentru luat notițe (articole de birou),
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), suporturi din plastic pentru ecusoane
(articole de birou), umezitoare (articole de
birou), fălțuitoare (articole de birou), perforatoare
electrice (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), ecusoane cu
nume (articole de birou), cuțite pentru tăiat
hârtie (articole de birou), distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
mașini de pliat hârtia (din categoria articole
pentru birou), aparate și mașini pentru legat cărți
(articole de birou), panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou), clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole de
birou), instrumente de scris, ustensile de scris,
caiete de scris, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
table de scris albe, mașini de scris electronice,
stilouri (articole de scris), hârtie de scris cu
antet, suporturi pentru foi de scris, dispozitive
de ștampilat pentru birouri, ustensile de scris și
ștampilat, blocuri (papetărie), plicuri (papetărie),
papetarie imprimata, capse (papetărie), coperte
(papetărie), dosare (papetărie), cutii pentru
papetărie, hârtie autocopiativă (papetărie),
articole de papetărie, folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri
de papetărie, carnețele de buzunar (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), autocolante (articole
de papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), coli de hârtie (papetărie), articole de
papetărie pentru scris, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), articole
de papetărie și accesorii educative, materiale
educative și didactice, materiale educative
tipărite, cărți educative, cărți, registre (cărți),
cărți de vizită, caiete (papetărie), caiete școlare,
caiete legate, caiete de notițe, pensule, pensule
de pictat, pensule pentru desen, pensule
pentru artiști plastici, ambalaj din plastic, plicuri
din plastic, pungi universale de plastic, folii
transparente din plastic, hârtie de ambalaj,
ambalaj de carton, ambalaj de cadouri din

hârtie sau carton, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic, mape
pentru scris (papetărie), foi de hârtie (papetărie),
carduri educative din hârtie și carton, publicații
educative.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de reclamă şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
publicitate în presă, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate
şi de promovare, servicii de publicitate pentru
alte persoane, producţie de publicitate televizată
şi radiofonică, servicii de informaţii comerciale,
prin internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, difuzarea publicităţii pe internet
pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de comenzi online
computerizate, furnizare de informații de afaceri
în domeniul mediilor sociale, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru obiecte de papetărie.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01345

19/02/2021
DARGEN PRODUCTS SRL,
ALEEA PETRACHESTI 24 B, BLOC
1, ETAJ 1, AP.116, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLOREȘTI, 030044, CLUJ,
ROMANIA

(540)

D DARGEN For those
who want more

bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), olivine
(pietre prețioase)/peridote, ace ornamentale,
perle (bijuterii), perle realizate din ambroid
(chihlimbar presat), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), metale prețioase, în formă brută
sau semi prelucrate, pietre prețioase, cutii de
prezentare pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, inele retractabile pentru chei/
lanțuri retractabile pentru chei, inele (bijuterii),
rozarii/mătănii, pietre semiprețioase, bijuterii
pentru pantofi, fire de argint (bijuterii), inele
despicate pentru chei din metal prețios, fibre din
argint (fire de argint), agrafe de cravată, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/curelușe de ceas, lanțuri de ceas,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
opere de artă din metal prețios, ceasuri de mână.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenții de import și export.
───────

(531)

Clasificare Viena:
25.01.05; 26.05.01; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Aliaje din metale prețioase, amulete
(bijuterii), ancore (ceasornicărie), ceasuri
atomice, insigne din metale prețioase,
casete ale arcului (ceasornicărie), mărgele
pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din metale
prețioase, brățări (bijuterii), brățări realizate
din textile brodate (bijuterii), broșe (bijuterii),
lanțuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, cutii de ceasuri, ceasornice, ceasuri și
ceasornice, electrice, bijuterii cloisonne, butoni
de cămașă, cercei, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, cutii de bijuterii, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, furnituri de
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, bijuterii din
chihlimbar, inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă)/
lanțuri pentru brelocuri (inele despicate cu

(210)
(151)
(732)

M 2021 01346

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

19/02/2021
SC PODGORIA SILVANIA SRL,
STR. PARTIZANILOR NR. 45,
JUDEȚUL SĂLAJ, SIMLEU
SILVANIEI, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

DACIDAVA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vin,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2021 01347

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

19/02/2021
JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE
KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(210)
(151)
(732)

M 2021 01348

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

19/02/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

HAUTE COUTURE
LA MAGNIFIQUE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

LD QUALITY+

───────
(531)

Clasificare Viena:
26.11.05; 26.13.25; 27.05.01
(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)
(151)
(732)

M 2021 01349

(210)
(151)
(732)

M 2021 01350

(740)

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

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

19/02/2021
VICTORIŢA RADU, STR.
TRIFOIULUI NR. 60-62, BL. CORP
C2, ET. 7, AP. 40, JUDEȚUL
ILFOV, SAT DOBROESTI, COM.
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

19/02/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

HAUTE COUTURE L'INGENUE

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

TAXI MONDIAL
(531)

───────

Clasificare Viena:
01.05.02; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
galben, negru, gri, verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
dispecerat taxi (transmitere de mesaje).
39. Servicii de transport, servicii de taxi
(transport), furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile pentru transport.

(210)
(151)
(732)

M 2021 01351

(740)

RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

───────

(540)

19/02/2021
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

HAUTE COUTURE
LA DESIRABLE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.
───────
913

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2021 01352

19/02/2021
SC MONDIAL SELECT SRL,
SOS. COLENTINA NR. 184,
CONSTRUCŢIE UŞOARA TIP
TERMOPAN IN SUPRAFAŢĂ DE
20MP, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2021 01354

19/02/2021
ROMATEC PACKAGING SRL,
STR. JEAN ATANASIU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PERLA CIUCAȘULUI

RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 010497,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă gazoasă (carbonatată), apă minerală,
apă minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
apă de masă, apă de izvor.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

TAXI MONDIAL Select
(531)

Clasificare Viena:
01.05.02; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
galben, gri, negru, verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
dispecerat taxi (transmitere de mesaje).
39. Servicii de transport, servicii de taxi
(transport), furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile pentru transport.

(540)

M 2021 01355

19/02/2021
REMEDIAVERT SRL, STR. DR.
IACOB FELIX, NR. 87, FELIX
OFFICE BUILDING, ETAJ 3,
BIROUL 2, SECTIUNEA 3.2.18,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

BeWell Your natural way

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.13
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
302C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, nemedicinale, pentru
îngrijirea corpului, produse cosmetice pentru uz
personal, produse cosmetice, ulei de cocos de
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uz cosmetic, uleiuri pentru toaleta personală,
produse cosmetice.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, alimente dietetice
de uz medical, alimente dietetice pentru
utilizare în nutriția clinică, alimente pentru
diabetici, alimente pentru diabetici (produse
speciale), produse și articole pentru igienă,
antioxidanți, batoane care înlocuiesc o masă,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
ceai medicinal, ceaiuri de slăbit de uz medical,
alimente dietetice de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, înlocuitori de
zahăr pentru diabetici, înlocuitori dietetici ai
zahărului de uz medical, preparate dietetice
și alimentare, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare, de uz
medical, pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, de uz medical, suplimente
antioxidante, de uz medical, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente nutritive,
vitamine și preparate cu vitamine, de uz medical.
29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, fructe confiate,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe uscate,
fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
migdale măcinate, migdale preparate, nuci
comestibile, nuci de acaju preparate, nuci de
acaju sărate, nuci cu coajă preparate, nucă de
cocos preparată, nucă de cocos rasă, produse
din fructe uscate, semințe comestibile, semințe
de chia alimentare prelucrate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de susan gătite, nefiind
condimente sau arome, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, smochine uscate, stafide, ulei de
cocos, ulei de cocos pentru alimente, unt de
cocos, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
batoane alimentare pe bază de nuci, batoane pe
bază de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci și semințe, gustări pe bază de nucă de
cocos, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, campanii de marketing,
marketing de produse, marketing digital,

marketing promoțional, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea comercială, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate online, servicii de
comerţ online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01358

21/02/2021
TECH GRID SRL, STR. TOMA
CARAGIU, NR. 4, BL. P, AP. 8, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100042,
PRAHOVA, ROMANIA

TOO GOOD FOR SCHOOL
(531)

Clasificare Viena:
18.05.06; 01.01.05; 27.01.06; 27.05.01;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare.
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2021 01359

───────

21/02/2021
GEORGIANA-MARINA PLESU,
STR. PACII, NR. 18, SC. B, ET. 2,
AP. 18, JUD. BACAU, ONESTI,
601019, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

AMURG
(511)

pălării, paiete, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor
din metale prețioase, panglici, panglici de
catifea, panglici de mătase, panglici decorative,
panglici decorative din material textil folosite
ca ornament, panglici decorative din material
textile, petice brodate, petice decorative, articole
decorative pentru păr, respectiv: mărgele, altele
decât pentru confecționarea bijuteriilor, panglici
de păr, ornamente pentru păr.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile
respectiv: benzi pentru lenjerie de damă, benzi
pentru pălării, benzi pentru ridicarea sânilor,
broderie pentru îmbrăcăminte, broderie, clame
pentru bretele (dispozitive de fixare)
cifre pentru marcarea lenjeriei, cifre sau
litere pentru marcarea lenjeriei, clame pentru
jartieră (dispozitive de fixare), cordoane din
lână pentru îmbrăcăminte, cordoane pentru
îmbrăcăminte, copci de corsete, elastic pentru
utilizare în croitoria de damă, elemente de fixare
pentru bretele (materiale de croitorie), embleme
brodate, epoleți (mercerie), etichete din material
textil pentru marcarea numelui pe articole de
îmbrăcăminte , etichete din material textil pentru
marcarea numelui pe articole vestimentare,
etichete din materiale textile de pus numele,
pentru identificarea lenjeriei, etichete din
materiale textile pentru marcarea numelui pe
articole de lenjerie, funde ca articole de
mercerie, piese care se lipesc la căldură pentru
ornamente de articole textile (mercerie), piese
care se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), ornamente de pălării
(nu din metale prețioase), ornamente pentru

(540)

M 2021 01360

21/02/2021
SC RATUR TRANS SRL, STR.
TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD.
BRASOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

Livada Lagunei
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ardei iuți chili, umpluți,
ardei iuți conservați, ardei iuți murați, ardei
iuți verzi, preparați, ardei roșii preparați, ardei,
preparați, bame uscate, bureți negri (pleurotus
ostreatus), deshidratați, căpșuni conservate,
căpșuni uscate, cipsuri de mere, cipsuri din
fructe, cireșe preparate, cireșe maraschino,
ciuperci, preparate, coacăze negre, prelucrate,
coji de fructe, compot de mere, concentrat
de roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, conserve de legume, conserve și murături,
cremă de fructe, deserturi pe bază de fructe, flori
uscate comestibile, fructe aromatizate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe congelate, fructe
de pădure, conservate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
în conservă, fructe în saramură, frunze de
viță-de-vie preparate, fulgi de piersică, fulgi
de păducel, ghimbir cristalizat, ghimbir murat,
ghimbir, conservat, hribi, uscați, lămâi preparate,
legume feliate, la conservă, legume gatatăiate pentru salate, legume conservate (în
ulei), legume gătite, legume sărate, legume
tăiate, legume uscate, leguminoase conservate,
leguminoase uscate, mere preparate, miezuri de
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nucă, nuci comestibile, nuci conservate, nuci cu
coajă preparate, spumă (pateu) vegetal, spume
(pateuri) vegetale, pectină din fructe, piure de
legume, piureuri de fructe, produse din fructe
uscate, prune conservate, prune (neprelucrate),
pulpă de fructe, roșii, preparate, rulouri de fructe,
salate de fructe, semințe de floarea soarelui
comestibile, sfeclă procesată, smochine uscate,
soia conservată, stafide, stafide infuzate, suc
de lămâie de uz culinar, sucuri de legume
pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la gătit,
supă de fructe de pădure, tocătură din fructe,
umpluturi de fructe pentru plăcinte, umpluturi
pe bază de fructe pentru plăcinte, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte, fructe
congelate, fructe glasate, fructe conservate,
fructe glazurate, pastă de fructe, fructe la borcan,
gemuri din fructe, marmelada din fructe, praf de
fructe, conserve de fructe, cremă tartinabilă din
fructe, produse tartinabile din fructe, gustări pe
bază de fructe confiate, gustări pe bază de fructe
uscate, spumă de prune, concentrate din suc de
legume pentru alimente.
31. Fructe și legume proaspete, aranjamente
de fructe proaspete, fructe proaspete, nuci
(neprelucrate), legume și ierburi proaspete,
mere proaspete, mere crude, mere neprelucrate,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere
proaspete
din
specia
syzygium
samarangense, prune, proaspete, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, composturi horticole, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse horticole brute și neprocesate, produse
horticole neprocesate, produse horticole brute,
plante (naturale), plante cu frunze, plante
fructifere vii, plante leguminoase, plante
naturale, plante naturale vii, plante proaspete,
plante uscate, afine crude, afine neprelucrate,
afine proaspete, afine sălbatice, proaspete,
agrișe proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), caise crude, caise neprelucrate,
caise proaspete, căpșuni proaspete, cireșe
(neprelucrate), cireșe (proaspete), citrice, citrice
proaspete, citrice, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii proaspete, coacăze
roșii, proaspete, fructe crude, fructe cu
coajă lignificată proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe neprelucrate, fructe proaspete,
gutui crude, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
legume crude, legume ecologice, proaspete,
legume neprelucrate, legume proaspete, lămâi
crude, lămâi neprelucrate, lămâi proaspete,
mere caju proaspete, merișoare proaspete,
mure proaspete, nuci neprelucrate, nuci
proaspete, pere proaspete, piersici crude,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,

piersici proaspete, zmeură neagră, proaspătă
(bokbunja), zmeură proaspătă.
32. Bere și produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere bock, bere brună,
bere cu aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malț prăjit), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale, băuturi
nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, beri aromatizate, beri artizanale,
coctailuri pe bază de bere, IPA (bere blondă
indiană), înlocuitor de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
băuturi nealcoolice, citronadă, concentrate
pentru preparat băuturi de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
must conservat, nefermentat, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, must de struguri, suc concentrat de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice, ape, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă de izvor,
apă de masă, apă gazoasă (carbonatată), apă
gazoasă (sifon), apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, ape minerale și
gazoase, apă plată, apă potabilă, apă potabilă
cu vitamine, apă potabilă purificată, băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, sifon, băuturi carbogazoase aromatizate,
bere din extract de rădăcini, bitter lemon
(băutură răcoritoare carbogazoasă), băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi cola, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
de tip cola, cola (băuturi răcoritoare), limonade,
sucuri carbogazoase, aperitive fără alcool, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi carbonatate înghețate, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi cu proteine, băuturi energizante, băuturi
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energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine și
cu săruri minerale, băuturi pe bază de prune
afumate, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi pentru sportivi, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare pe bază
de fructe cu aromă de ceai, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, cidru fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool, punci
de fructe, nealcoolic, punci nealcoolic, sevă
de arțar, sevă de mesteacăn, șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice, băuturi cu gheață pisată (băuturi
parțial înghețate), sucuri de fructe organice,
băuturi din fructe, fără alcool), concentrate de
sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi pe bază de suc de mere, suc
concentrat de prune afumate, suc de portocale,
suc de struguri, suc de rodii, suc de mango,
suc de grepfrut, suc de roşii (băuturi), suc de
fructe concentrat, suc de coacăze negre, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, sucuri
de legume (băuturi), sucuri de fructe gazoase,
băuturi nealcoolice cu suc de portocale, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
struguri, nealcoolice, băuturi nealcoolice cu suc
de legume.
33. Băuturi distilate, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi alcoolice pre-amestecate,
amestecuri alcoolice pentru cocteiluri, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de ceai, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi aperitive pe bază de
lichior, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de
rom, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băuturi răcoritoare aromatizate,
cocteiluri, cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri
alcoolice preparate, cocteiluri alcoolice în formă
de gelatine răcite, cocteiluri preparate pe bază
de vin, extracte din fructe cu alcool, punci de
rom, punci de vin, punciuri cu alcool, băuturi
spirtoase, absint, amestec de whisky, băutură

spirtoasă fermentată, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi spirtoase tonice aromatizate, distilat de
vișine, extracte de lichioruri spirtoase, rachiu,
rachiu pentru gătit, rom, rom din sirop de trestie
de zahăr, rom infuzat cu vitamine, vișinată,
votcă, whisky, șnaps, alcool de mentă, băuturi
alcoolice carbonatate, cu excepția berii, bitter
(lichioruri), băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, băuturi
aperitiv, băuturi slab alcoolizate, vin, băuturi
pe bază de vin, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin alb, vin de căpșuni, vin
de fructe, vin de mure, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin
pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu alcool,
vinuri cu denumire de origine protejată, vinuri
de desert, vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri
neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii spumante,
vinuri spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
îmbogățite, lichior de coacăze negre, lichior de
ouă, alcoolic, lichioruri, lichioruri care conțin
cremă, lichioruri cremă, lichioruri din plante,
lichioruri pe bază de cafea, rachiu de pere,
băutură spirtoasă tonică aromatizată cu extracte
de prune japoneze (umeshu), lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze.
35. Achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, 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
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vânzare cu ridicata în legătură cu produse
horticole, administrarea vânzărilor.

(540)

SAMSON SECURITY

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2021 01364

22/02/2021
BORA SECURITY SRL, STRADA
IMPARATUL TRAIAN NR.54,
CORP B, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BORA SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2021 01531

26/02/2021
SAMSON SECURITY SRL, STR.
BUCURESTI, NR. 1, CAMERA
1, AP. 2, SAT MOSNITA NOUA,
JUDEŢ TIMIŞ, COM. MOSNITA
NOUA, TIMIȘ, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de agenții de detectivi, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracțiunilor,
servicii de consultanță în materie de prevenire
a criminalității, servicii de portar (concierge),
servicii oferite de un detectiv, servicii de
portar hotelier (concierge), servicii de rețele
de socializare on-line, supraveghere de copii
la domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpânilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, consultanță
în materie de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor şi a altor valori, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază și protecție, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, gardă de corp personală
(escortă), escortă personală (gardă de corp),
servicii prestate de gardă de securitate, furnizare
de informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor.
───────

APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

919

Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2020 04915 15/07/2020 SC PRISACA
TRANSILVANIA SRL
M 2020 05278 28/07/2020 ASOCIATIA ORDINUL
MILITAR SI OSPITALIER
AL SFANTULUI LAZAR DE
IERUSALIM
M 2020 05280 28/07/2020 ASOCIATIA ORDINUL
MILITAR SI OSPITALIER
AL SFANTULUI LAZAR DE
IERUSALIM
M 2020 06029 27/08/2020 ID SOLUTIONS TECH S.R.L.
03/09/2020 SC SAPNAA ART DESIGN
M 2020 06236
SRL
11/09/2020 TEODORA-VIRGINIA
M 2020 06456
TRANDAFIR
25/09/2020 MARILENA-ȘTEFANIA
M 2020 06536
SĂPUNARU
29/09/2020 FABRICA OSPITALITATII
M 2020 06597
SRL
24/09/2020 S.C. AL CREATIVE TRAINER
M 2020 06755
S.R.L.
M 2020 06840 20/10/2020 SC PASSIFLORA GARDEN
DESIGN SRL

11
12
13

M 2020 06923
M 2020 06975
M 2020 07009

14
15

M 2020 07158
M 2020 07173

16
17

M 2020 07314
M 2020 07320

18

M 2020 07413

19

M 2020 07414

20

M 2020 07433

21

M 2020 07434

29/09/2020
30/09/2020
01/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020

Denumire marcă
(540)
PRISACA TRANSILVANIA

pag.
15

15
ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI
LAZĂR DE IERUSALIM
16
ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI
LAZĂR DE IERUSALIM
amparcat.ro
Calea Excelentei Carmen
Sapnaa
Teo show

17
18

CBD2GO

19

rua espresso bar

19

Creative Academy

20

18

20
Passiflora FLORĂRIE
AMENAJĂRI SPAȚII
VERZI GARDEN CENTER
PEPINIERĂ ARBORI
ARBUȘTI
21
BEST FOODS
BEST NUTS NATURAL
PRODUCTIONS SRL
NUTS INDUSTRY
22
FUNDAȚIA ALFA OMEGA
MAPAMOND CREȘTIN
22
ADRIAN POPESCU
Autoimprove
22
SC ART AMBIANCE SRL
Le Premier Cofetarie Patiserie
23
MODULAR PLUS S.R.L.
MODULAR PLUS
23
S.C. PRODAL 94 S.R.L.
LIPOVA 1897 APĂ
MINERALĂ NATURALĂ
24
VITICOLA SA
WINESTOCK
CATALIN-ANDU COPAESCU RSMS Romanian Society for 24
Metabolic Surgery
CATALIN-ANDU COPAESCU SRCM Societatea Română de 25
Chirurgie Metabolică
TERAPIA S.A.
Tu ştii cât de important este 25
ficatul tău?
TERAPIA S.A.
Ficat protejat şi regenerat cu 27
Fortifikat Maxx Protekt
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Nr. crt.
22

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2020 07466 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA

23

M 2020 07515

24

M 2020 07529

25

M 2020 07540

26
27

M 2020 07588
M 2020 07689

28

M 2020 07690

29
30
31
32
33

M 2020 07691
M 2020 07698
M 2020 07712
M 2020 07713
M 2020 07775

34

M 2020 07809

35

M 2020 07846

36

M 2020 07882

37

M 2020 07911

38
39
40

M 2020 07933
M 2020 07934
M 2020 07944

41

M 2020 07987

42
43
44

M 2020 07992
M 2020 07996
M 2020 07998

45

M 2020 08003

46

M 2020 08091

Denumire marcă
(540)
FIRM-TOUCH FILTER
REDUCED SMOKE PAPER
MASTER BLENDED
TOBACCOS
GOLO LEGUME-FRUCTE
Cil FOOD SERVICES ESTD.
2019
târguldepiese

pag.
28

29
30

19/10/2020
20/10/2020

SC GOLO SRL
SC SUPER FRESH SRL

20/10/2020

30
SC EURO PARTS
DISTRIBUTION SRL
31
SOLOMON IULIA DERMA
DermaKids Medical Center
SRL
SOCIETATEA S.TOHAN S.A. MF-019 8 - ”Lovitura 120mm 32
cu bombă de iluminare cu
corp sudat echipată cu focos
electronic de timp ETF-1MT”
SOCIETATEA S.TOHAN S.A. MF-0200 - ”Lovitura 82 mm cu 32
bombă de iluminare cu corp
sudat cu parașută echipată
cu focos electronic de timp
ETF-1MT”
SOCIETATEA S.TOHAN S.A. MF-0199 - ”Focos electronic 32
de timp ETF-1MF”
32
IOAN DĂBULEANU
Leather Care
SEBASTIAN GHEORGHIU
THE JAZZ CAVE FESTIVAL 33
33
OVIDIUS MERCADO SRL
CRAMA LIUTA
34
QUADRIO S.R.L.
http://www.maramures.org
POSTA TABITA TOUR SRL
PTT Express By FILADELFIA 34
GROUP
35
VASILE DUBATUFCA
Fanfara Brazii Bucovinei
Sfântu Ilie Suceava
35
S.C. MDGPROFIT SALES
Mountain Bee....doar miere
S.R.L.
35
HNH GRAND HOTEL & SPA MONTIS HOTEL & SPA
SRL
36
AGROSERV MARIUTA SA
lăptăria cu caimac Răsfăţ
Ciocolată-n lapte
37
ARSAT INDUSTRIE SRL
Vechiul CAZINOU
38
ÎMPĂRATUL IONA S.R.L.
14 iil bistro caffe
38
LANDMARK MANAGEMENT ARO ELECTRIC
SRL
S.C. T&O PRODCOM S.R.L. 10 CUIE TIGARI DE FOI CU 39
FILTRU
39
DENIS CATALIN CIUREA
Kardashev
44
GREEN LEAF POWER SRL Leacuri din Bucovina
45
SC ECOPARCHET SIB SRL VALSERV PREMIUM
PARCHET
IOANA-ALEXANDRA
WALDMASTER SPALATORIE 45
BURLACU
DE COVOARE

22/10/2020
26/10/2020

26/10/2020

26/10/2020
26/10/2020
26/10/2020
26/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

47
48
49
50

M 2020 08092
M 2020 08093
M 2020 08112
M 2020 08123

51
52
53

M 2020 08124
M 2020 08132
M 2020 08166

54

M 2020 08245

55

M 2020 08253

56

M 2020 08276

57
58
59

M 2020 08278
M 2020 08282
M 2020 08480

60

M 2020 08488

61

M 2020 08517

62

M 2020 08521

63

M 2020 08524

64

M 2020 08531

65

M 2020 08618

66
67
68

M 2020 08685
M 2020 08733
M 2020 08761

69
70

M 2020 08921
M 2020 09053

71
72
73

M 2020 09054
M 2020 09056
M 2020 09071

74
75

M 2020 09101
M 2020 09107

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
09/11/2020 ALEXANDRU OLEA
09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
21/02/2017
18/11/2020
14/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
23/11/2020
09/03/2020
23/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
10/12/2020
09/09/2016
09/03/1999
09/08/2019
13/01/2021
11/01/2021
16/12/2020

Denumire marcă
(540)
PARIURI SPORTIVE
MAGNUM magnumbet.ro
ALEXANDRU OLEA
MAGNUM SALA DE JOCURI
MARY-LAVINIA SAIKALY
BABA from Beirut
PARASCHIV DANIEL
TZANCA URAGANU
MIHAELA-GRAŢIELA GIOLU SOV CLUBUL DE BUSINESS
ŞI POLITICĂ
ELECTRONIC LIVE SRL
Ebitcam
ISAC GmbH
freelance
MEDIAPRO MUSIC
CHELUȚU
ENTERTAINMENT SRL
S.C. VIA CORSO S.R.L.
CENTRUL VETERINAR
TRANSILVANIA
MEDIAPRO MUSIC
ÎNOATĂ CHELUȚU
ENTERTAINMENT
MEDIAPRO MUSIC
HATZ
ENTERTAINMENT
DALIRO
Piscul Negru
ANGELINI HOLDING S.P.A. MY FAMILY PLACE
THETA PROFICIENCY SRL Academia Catavencu Tagma
Cum Laude
LEGUME-FRUCTE ROUA
roua organic
COOPERATIVA AGRICOLA
EL PREST GUM 2007 S.R.L. SuperBILE ROTEŞTE şi
ZÂMBEŞTE
THE PROCTER & GAMBLE 26 EU Perfume 0% Allergens
COMPANY
EURO UNELTE TRADING
YAMATO JAPAN TOOLS
SRL
TUCANO COFFEE GLOBAL Hippy coffee
SRL
S.C. AMETHYST
Buftea events
INDUSTRIES S.R.L.
CENTRAL S.A.
central SHOPPING CENTER
ROMSYSTEMS SRL
Printing Mall
SC SILVER ROM AGRO SRL Conacul Goruni tradiție din
1922
Kerry Luxembourg S.a.r.l.
TasteSense
CANDAN ENTERPRISES
INOX
PTY LIMITED
APTO PAYMENTS, INC..
APTO
STAR OPTIC SRL
OQO BY STAR OPTIC
ION RĂDULEA
SEMA PARC ÎN INIMA
COMUNITĂȚII
Koncern za proizvodnju i
Wellness No Sugar ADDED
promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

925
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46
46
47
47
48
48
50
51
63
64
76
88
90
91
92
94
95
95
96
96
98
98
99
99
100
100
101
101
102
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

76

M 2020 09224

77

M 2020 09228

78

M 2020 09306

79
80

M 2020 09433
M 2020 09439

81

M 2021 00009

82

M 2021 00010

83
84

M 2021 00011
M 2021 00033

85
86

M 2021 00051
M 2021 00052

87
88

M 2021 00057
M 2021 00061

89
90
91
92
93

M 2021 00069
M 2021 00078
M 2021 00080
M 2021 00081
M 2021 00118

94

M 2021 00119

95
96

M 2021 00120
M 2021 00121

97
98

M 2021 00123
M 2021 00124

99
100

M 2021 00129
M 2021 00135

101
102

M 2021 00136
M 2021 00138

103

M 2021 00139

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
18/12/2020 S.C. ONE UNITED
PROPERTIES S.A.
18/12/2020 S.C. ONE UNITED
PROPERTIES S.A.
22/12/2020 ASOCIATIA SZEKELY
GOBEK-NENE SECUIESTI
05/01/2021 ANA - MARIA
CUZDRIOREANU
31/12/2020 SC AGRAMIX LT SRL
04/01/2021 CRISTIAN IONUT SOREA
VIOREL COSMIN DRAGU
04/01/2021 A.C.S FULL CONTACT
SUBMISSIONAL ARTS
ACADEMY PIATRA NEAMT
VASILE-SEBASTIAN
PETRESCU
11/01/2021 STELIAN RADU
05/01/2021 MESTER MEDIA SRL
06/01/2021 ALEXANDRA-FLORENTINA
LIPAI
06/01/2021 SC ROMSTAL IMPEX SRL
27/01/2021 DINU BOGDAN
28/01/2021
14/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021

08/01/2021
10/01/2021

11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021

BOGDAN DINU
ALEXANDRU-VICTOR
HUDITAN
VLAD SĂLCEANU
EXOPAD S.R.L.
RICHTER HAUS SRL
TRAIAN-ALEXANDRU VIOR
SIMONA NEAGU
CS SALES AND
MARKETING SRL
SC OUTSMART MEDIA SRL
GABRIEL-FLORIN-RĂZVAN
MOGOȘ
ADELINA MOGOȘ
SC FOCUS VIEW SRL
CEZANA S.R.L.

Denumire marcă
(540)
DISTRICT. LACUL TEI

102

DISTRICT

103

CSÍKSZENTGYÖRGYI
SZÉKELY GÓBÉK
foodie fit by CuzAna Natural
Ingredients
AGRAMIX
GRAV

104
105
114
115

115
FSA Full-Contact
Submissional Arts
Kenshinkan Karate Academy
Piatra-Neamţ România
MÂRJACU
ROCHARGE
BEBEDOCK

116
126
127

DEZIT
SAIFCAR AUTOMOTIVE
Great From The Beginning
HYDRO POWER PACK
Amazonienii

127
137

Dent Univers
Coffee Lotca
ProMask
DOCTOR DE PERMISE
CASA DE IMOBILIARE, De la
vis, la realizare!
SILVIS

139
139
140
140
141

outsmart media
MOGOȘ MED

141
142

Miere Cu Drag
DISTILERIA MAGURA
ZAMFIREI DIN INIMA
CAMPULUI
IMPERIAL DENT CLINIC SRL IMPERIAL DENT CLINIC
IT GENETICS SRL
itg store itgenetics Let us
optimize you!
UNIQUE DRESSES S.R.L
UNIQUE GYM WEAR
UNITED STATES STEEL
USS U.S. Steel Kosice
CORPORATION
926
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138
138

141

146
146

147
147
148
148
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Nr. crt.

105
106

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 00140 11/01/2021
11/01/2021
M 2021 00141
M 2021 00142 11/01/2021

107
108
109
110

M 2021 00143
M 2021 00144
M 2021 00145
M 2021 00146

111
112
113

M 2021 00148
M 2021 00149
M 2021 00150

114

M 2021 00151

115

M 2021 00155

116

M 2021 00156

104

117

M 2021 00158

118
119

M 2021 00159
M 2021 00161

120

M 2021 00162

121

M 2021 00163

122

M 2021 00165

123
124

M 2021 00168
M 2021 00169

125

M 2021 00170

126
127

M 2021 00172
M 2021 00173

128

M 2021 00175

129

M 2021 00179

11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
15/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
20/01/2021
12/01/2021

12/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
12/01/2021

12/01/2021
12/01/2021

Titular
(732)
NEMO EPG SRL
RAINBOW COLORFUL
IDEAS SRL
UNIREA GOSPODARILOR
MIHAILESTI COOPERATIVA
AGRICOLA
ESCO ELECTRIC LIGHT
SRL
CORNELIA LARISA BICHIR
SPIRULINA VIE SRL
LUCIA DINU
GHEORGHE-SORIN MIHALI
FRESCA GELATO SRL
MINDED SOLUTIONS SRL
ROMTOX SALES GROUP
SRL
GIGANT FORCE SECURITY
SRL
ARC CONSTRUCT METAL
SRL
ERIC & KOSALY SRL
ROMTOX INVESTING
GROUP SRL
POP INDUSTRY SRL
ROXANA MARIUCA
NASTASIU
MACROMEX SRL

HUMANS COFFEE SHOP
SRL
STAILER ONLINE SERVICES
SRL
UNIPREST INSTAL SRL
AFFICHE DIGITAL PRINTING
SRL
IT GENETICS MEDIA
SERVICES SRL
ASOCIATIA LA PIEPTUL
MAMEI
LA PIEPTUL MAMEI SRL
CREATIV CONSTRUCT TIM
S.R.L.
ALI CHRAIF

927

Denumire marcă
(540)

pag.

echo
COLORFUL CONCEPTS

149
149

COOPERATIVA AGRICOLĂ
UNIREA GOSPODARILOR

150

XGO CAMPING

151

imBIO
S FOOD ALIVE SPIRULINA
the SKINOLOGIST
DENTAL CONCEPT by
Dr.Mihali
CIORBE și tradiții
BLUE FILTER
GOLI NUTRITION

151
152
152
152

G GIGANT FORCE
SECURITY
ARC CONSTRUCT METAL

154

Macelaria The Butcher La
Cosmin
LORIS AIR

155

REPO
moodish Handmade in
Romania
LA STRADA
CONTEMPORARY
DESSERTS
HUMANS COFFEE SHOP

155
156

Stailer

157

153
153
153

154

155

156

157

158
Uniprest INSTAL
AFFICHE DIGITAL PRINTING 160
PLANOGRAMA

160

La Pieptul Mamei - Adina
Popov IBCLC

161

CREATIV TIM

161

DARUL FERMIERULUI
PREPARATE CU SUFLET

162
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Nr. crt.

136
137

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 00180 12/01/2021 DR.BOBORODEA
VIOREL-OVIDIU PRESTARI SERVICII
MEDICALE OBSTETRICA
GINECOLOGIE
13/01/2021 SC URBAN SLOWFOOD
M 2021 00181
SRL
M 2021 00186 13/01/2021 DENT ESTET CLINIC SA
13/01/2021 FUNDATIA COMPETENTI,
M 2021 00187
CORECTI SI UTILI
M 2021 00188 13/01/2021 INTERTOY ZONE SRL
M 2021 00190 13/01/2021 INTERTOY ZONE SRL
13/01/2021 FIRE SAFETY EXPERTS
M 2021 00191
SRL
M 2021 00192 13/01/2021 SC.INVEST TOWN.SRL

138

M 2021 00193

139
140
141

M 2021 00195
M 2021 00196
M 2021 00197

142
143
144
145
146
147
148

M 2021 00198
M 2021 00200
M 2021 00201
M 2021 00202
M 2021 00203
M 2021 00204
M 2021 00206

149
150
151

M 2021 00208
M 2021 00209
M 2021 00211

152

M 2021 00212

153

M 2021 00213

154
155
156
157
158
159

M 2021 00214
M 2021 00218
M 2021 00219
M 2021 00222
M 2021 00224
M 2021 00226

160
161

M 2021 00227
M 2021 00230

130

131
132
133
134
135

13/01/2021
13/01/2021

ADRIANA POPESCU
SC LUAR SRL

13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021

HIGIENE LACROIX SRL
HIGIENE LACROIX SRL
ESTIKA WINES BUSINESS
CONCEPT SRL
OPEN KITCHEN SRL
OPEN KITCHEN SRL
OPEN KITCHEN SRL
OPEN KITCHEN SRL
OPEN KITCHEN SRL
AHMAD SINAN
EFFECTIVE ADVERTISING
AGENCY SRL
EXCLUSIVE ESSENCE SRL
YAVEZ UNLIMITED SRL
DORIN DANCU
NICOLAE MUNTEAN
ALEXANDRU-COSMIN SIMU
SC LUNA GLAMPING SRL
CRISTIAN-MIHAIL DINU

13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021

13/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021

Denumire marcă
(540)
OBGyn Clinic Dr Boborodea

162

SUPPA

169

HypnoCare
COMUNITATEA Competenţi,
Corecţi şi Utili CCU
NORIEL BEBE
NORIEL BEBE
Fire Safety Experts Fire
Prevention. Do it for Life!
INVEST TOWN specialiști
în consultanță și tranzacții
imobiliare
Antonio Bonnati
LUAR OUR WAY ON THE
HIGHWAY
Squill Chemicals
LePapier
ESTIKA WINES

169
169

Mashrek
Cucina Centrale
White Elephant
Hawaianos
Big Fat
Still Medical
SFÂNTUL CINCI La bine şi la
greu
ARABIC SCENT
yavez!
ÎNGERI SI CORBI

174
174
175
175
176
176
177

luna homes
DA Dinu & Associates
DENTAL CLINIC
NETOP TECH SRL
Netop Vision
NETOP TECH SRL
Netop Live Guide
NOVA POWER & GAS SRL NOVA POWER AND GAS
FU JUNXIAO
iTREND
MAKEUP REVOLUTION SRL BR BEAUTY REVOLUTION
S.C. ALCONOR COMPANY SUMMER DREAM
SRL
COROX ENGINEERING SRL Seitel
928

pag.

170
170
171
171

171
172
173
173
173

178
179
180

180
181
181
182
183
185
185
185
186
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Nr. crt.
162

163

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 00231 14/01/2021 EUROAVIPO SA, ÎN
FALIMENT
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT
M 2021 00233 14/01/2021 EUROAVIPO SA,
ÎN FALIMENT, IN
BANKRUPTCY, EN FALLITE
HECTA VITICOL SRL,
ÎN FALIMENT, IN
BANKRUPTCY, EN FALLITE
M 2021 00235 14/01/2021 STALL ARDALEX SRL
M 2021 00239 14/01/2021 VIDAR GUARD SRL
M 2021 00240 14/01/2021 NEXT LABEL SRL
14/01/2021 BARBER GROOMING CARE
M 2021 00243
S.R.L.
14/01/2021 CONSILIUL JUDETEAN
M 2021 00245
BISTRITA-NASAUD
M 2021 00247 14/01/2021 NEBY FITNESS SRL
M 2021 00248 14/01/2021 BRIVAS FISH SRL
M 2021 00249 14/01/2021 BRIVAS FISH SRL
M 2021 00250 15/01/2021 IT GENETICS SRL
M 2021 00253 15/01/2021 TODAY ADVERTISING SRL
M 2021 00254 15/01/2021 ASOCIATIA PENTRU
STUDIUL PATOLOGIEI
UMARULUI
15/01/2021 VALENTINA - EMANUELA
M 2021 00255
VESLER
15/01/2021 IOAN BELCOTĂ
M 2021 00257
M 2021 00258 15/01/2021 DIETLINDE DINESZ
15/01/2021 DETOX NUTRI FIT SRL
M 2021 00260
M 2021 00261 15/01/2021 NO SUGAR SHOP SRL
15/01/2021 DETOX NUTRI FIT SRL
M 2021 00262
M 2021 00263 15/01/2021 UNICARM SRL
M 2021 00264 15/01/2021 UNICARM SRL
M 2021 00265 15/01/2021 NORAND SRL
15/01/2021 THE E-LEARNING
M 2021 00266
COMPANY SA
15/01/2021 THE E-LEARNING
M 2021 00267
COMPANY SA
M 2021 00269 15/01/2021 GLOBAL ADYANE S.R.L.
M 2021 00270 15/01/2021 IULIA-GABRIELA IORDAN
15/01/2021 PREMIER GLOBAL LAND
M 2021 00272
INVESTMENT SRL
M 2021 00273 15/01/2021 PRO BST IT S.R.L.

929

Denumire marcă
(540)

pag.

U

187

UNIREA

187

PETRO
VIDAR GUARD
NEXTINK
SMO KED DOG

188
188
188
189

JUDETUL BISTRIŢANĂSĂUD Poarta Transilvaniei
MyMove
BRIVAS FISH
POPASUL PESCARILOR
metter
TODAY
SRCUC

190

VANDOOR VILLAGE IN A
BOX
bp belcotă production STORY
IN FRAME
IZOLAŢI ÎN ROMÂNIA
ONCO DETOX AJUTORUL
PENTRU A ÎNVINGE!
KetoMix
OSTEO DETOX PENTRU
SĂNĂTATEA OASELOR
DATINA
Datina REȚETE MOȘTENITE
KREATIV
Docentix

193

iKnow Learning Management
System
PAAfit
ALUNIȘ CENTRU DE ARTĂ
PREMIER COLLEZIONE

200

MERO

203

190
191
191
192
192
193

194
196
196
197
197
198
198
199
200

201
201
202
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

190
191
192
193

M 2021 00275
M 2021 00276
M 2021 00277
M 2021 00278

194
195

M 2021 00280
M 2021 00283

196

M 2021 00284

197

M 2021 00286

198
199

M 2021 00287
M 2021 00288

200
201
202

M 2021 00289
M 2021 00291
M 2021 00292

203
204
205

M 2021 00293
M 2021 00294
M 2021 00295

206
207
208
209
210

M 2021 00297
M 2021 00300
M 2021 00301
M 2021 00302
M 2021 00303

211

M 2021 00306

212
213

M 2021 00310
M 2021 00311

214

M 2021 00312

215
216
217

M 2021 00313
M 2021 00314
M 2021 00316

218

M 2021 00317

219

M 2021 00319

220

M 2021 00320

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
16/01/2021 OPTIBAY SRL
17/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
20/01/2021
18/02/2021
18/01/2021
18/01/2021
20/01/2021
22/01/2021
18/01/2021
25/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
02/02/2021

18/01/2021

MARIA RALUCA DUDAU
VOLIATI SRL
CALIPSO S.R.L.
DUMITRESCU SIMONA
GEORGIANA PFA
HITOCARS SRL
WAINCRIS SRL
MARIA-LAURA
IANCULESCU
MARIA-LAURA
IANCULESCU
SC SOVECORD INT SA
VALENTINA ALEXANDRA
GEORGESCU
ZOOPIE CONCEPT SRL
BIODENTIX PRO SRL
S.C. PHARMA PRO
EXPRESS S.R.L.
NORD CONFOREST SA
IOVANA EVENTS S.R.L.
BLUE PLANET SERVICES
SRL
W.J PRIM ACTIV SRL
STYLE STORY SRL
SC CRAMA MUȘAT SRL
LAURA PALOȘ
S.C. NATURAL GOLD HAND
S.R.L.
CRISTIAN-ROBERT
BURLACU
POSH BABY BRANDS SRL

25/01/2021

ALEXANDRA-CRISTINA
ROŞU
S.C. SUDREZIDENTIAL
REAL ESTATE S.R.L.
ROPHARMA S.A.
AESCULAP PROD SRL
GEORGE BALINT
SC BALIAN GREENS SRL
QUALIS PHARMA SRL

18/01/2021

LAPTARUL TAU SRL

18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021

930

Denumire marcă
(540)
optiBAY ADD COLOR TO
YOUR LIFE
Atingeri Alpha
NANDO
ZUPS
O LASH

pag.
204
204
205
205
205

HITOCARS
w waincris WELLNESS,
NOW.
Dr. Maria-Laura Ianculescu

206
206

SENOKOMPLEX

208

Aquasov
Alexandra V

208
208

208

209
zoopie
209
Biodentix Pro
FarmaciaPro Aproape de tine! 209
nordconforest
ARDÉALE
SWO SOLID WASTE
OPERATION
WIND BLADE
WO & WO
M CRAMA MUȘAT
CA LA TATA ACASA
HOTEL RANGE

210
210
211

FC United Ploieşti 1906

216

POSH Posh Baby Brands
Showroom ALL IN THE
NAME OF OUR CHILDREN
SINGURENI MANOR

216

Q QUANTUM REAL ESTATE
GROUP
Rophen
Gastrozen
Fermierul Dobrogean

217

212
213
215
215
215

216

219
219
220

QUALIS PHARMA Feel Your 220
Future
221
Lăptarul tău Te trezești cu
laptele acasă
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

221
222

M 2021 00322
M 2021 00323

223
224
225

M 2021 00324
M 2021 00325
M 2021 00326

226
227

M 2021 00328
M 2021 00329

228
229
230

M 2021 00331
M 2021 00332
M 2021 00333

231

M 2021 00334

232

M 2021 00335

233
234
235

M 2021 00336
M 2021 00337
M 2021 00339

236
237
238
239
240
241

M 2021 00340
M 2021 00341
M 2021 00343
M 2021 00344
M 2021 00345
M 2021 00346

242
243
244
245
246

M 2021 00347
M 2021 00348
M 2021 00349
M 2021 00350
M 2021 00351

247

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
19/01/2021 MENGJIAO HUANG
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
20/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
26/01/2021
19/01/2021
19/01/2021

MADALINA CIORA
SC BEM RETAIL GROUP
SRL
POP INDUSTRY SRL
SC. LUCA & LUIS S.R.L.
S.C. PHARMA PRO
EXPRESS S.R.L.
SC ELECTRIC CASA SRL
S.C. DENTALMED - CLINICA
STOMATOLOGICA S.R.L.
ALEXANDRU TRAILESCU
SC OCAR SERV SRL
CR COACHING
DEVELOPMENT SRL
ASOCIATIA THE
MENTORING PROJECT
BLAGA NICOLAS MĂDĂLIN
PFA
ANDREI IULIAN TARA
HARRIS HOLDING
PETROUZINEX SRL

19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021

UKA TEAM SRL
ELIS PAVAJE SRL
ELIS PAVAJE SRL
ELIS PAVAJE SRL
CRISTIAN-GRIGORE
GEORGESC

M 2021 00354

19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021

248

M 2021 00355

19/01/2021

249

M 2021 00356

19/01/2021

ELIS PAVAJE SRL
ALINA MANOLE
CLINICA ADORAL SRL
TV SAT 2002 S.R.L.
ALINA MANOLE
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
DOMAINE VINARTE SRL

250

M 2021 00357

19/01/2021

931

Denumire marcă
pag.
(540)
222
JOJO Home BETTER FOR
THE BED
223
MedWayEvents
MIXXUS SANITARY WARES 223
224
REPO agri
224
Luca & Luis
FarmaciaPro Aproape de tine! 224
Lightmag by Smart Lighting
DentalMed Primăverii

225
225

hygge pizza
aro 244

225
226
226

CLUB ROMÂNIA STUDIO

227

MÂINI DIBACE BUSUIOC
ÎMPODOBIT
openfabric
FOOD FROM LIGHT
PETROUZINEX diferiţi prin
calitate
UKA POMPE FUNEBRE
GALA
TANDEM
VIVID COLOR
BIM BOBAN
INSTRUMENTAL MELODY
Școala de Muzică
MALO
Luna Pătrată
CLINICA adoral
exploris

227

HYPER+ WLD LMTD EDTN
WILD AMBER

228
229
229
233
234
234
235
235

236
236
241
242
243
247

HYPER+ WLD LMTD EDTN
MIDNIGHT INDIGO

248

HYPER+ WLD LMTD EDTN
VIVID JADE

248

VINARTE Alb de Stârmina
AVENUE

249
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Nr. crt.

257
258
259
260

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
19/01/2021 SHAKESPEARE AFTER
M 2021 00358
SCHOOL SRL
19/01/2021 DOMAINE VINARTE SRL
M 2021 00359
19/01/2021 DOMAINE VINARTE SRL
M 2021 00360
M 2021 00361 19/01/2021 SHARKENOMU SRL
M 2021 00362 19/01/2021 SC ILCORA SRL
M 2021 00363 19/01/2021 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL
MARIAN STAN
20/01/2021 REMOTE2ALL SOLUTIONS
M 2021 00365
SRL
M 2021 00367 20/01/2021 MEGANOVA S.R.L.
M 2021 00368 20/01/2021 MEGANOVA S.R.L.
M 2021 00369 20/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL

261
262
263

M 2021 00370
M 2021 00372
M 2021 00373

264

M 2021 00374

265
266
267
268
269

M 2021 00375
M 2021 00376
M 2021 00377
M 2021 00378
M 2021 00379

270
271

M 2021 00384
M 2021 00385

272
273
274
275

M 2021 00386
M 2021 00387
M 2021 00388
M 2021 00389

276
277

M 2021 00390
M 2021 00396

278
279
280
281
282

M 2021 00397
M 2021 00398
M 2021 00399
M 2021 00402
M 2021 00403

251
252
253
254
255
256

Nr. depozit
(210)

20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021

20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021

20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
20/01/2021

Denumire marcă
(540)
SHAKESPEARE After School
Iasi
VINARTE Negru de
Drăgășani AVENUE
VINARTE Roza de
Sâmburești AVENUE
HYRA
ILCORA PRELATE SALISTE
ZILELE COLUMBOFILIEI
ROMÂNE

yamma
KASHO
AGRISOL High quality
fertilizers Nutriția plantelor pe
bune.
CLAUDIA ALEXANDRA NITA iBROWLIFTING
LIANA OANA FRUNZAR
Ela d'Ora
GABRIELA ALEXANDROVICI URAL
ÎNTREPRINDERE
RUMEGA SILVIA-ELENA be
INDIVIDUALĂ RUMEGA
different, be creative
SILVIA-ELENA
ARCO CENTER SRL
ARCOCENTER
SC AZURE LAB SRL
TORP
ZVELT MOTORS SRL
SKYWELL
SC MIDMAR STAR SRL
MIRAZ
SC MIDMAR STAR SRL
TERRARIO
SEBASTIAN ADRIAN
MARZZA
INDRIES
LIANA-BIANCA MEREUȚĂ
#zidezi
SC LOOP PRODUCTIONS
Ku-sMO
SRL
FUNDATIA CIRESARII
CIREŞARII
PRO BST IT SRL
mero.ro
FALCON RESIDENCE
FALCON residence
S.C. PRODAL 94 S.R.L.
GRAND VINARS
MESTESUGIT CU PASSION
AYDOGAN CLAUDIA
AYD
ALEXANDRA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
SC MERRYBERRY SRL
merryberry
MIHAELA MOISE
Patul Meu
DIANA ANDREI
PANTERA lashes
ARTUR PÎNZARI
Slava HOME
DANIEL ALEXE
PAHARNIC
932

pag.
249
250
250
251
253
255

256
257
258
258

259
259
259
261

262
262
263
263
263
264
264
270
270
271
272
275
276

277
278
278
279
280
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Nr. crt.

289
290
291
292

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 00404 22/01/2021
M 2021 00405 20/01/2021
M 2021 00408 21/01/2021
M 2021 00410 21/01/2021
M 2021 00411 21/01/2021
M 2021 00412 21/01/2021
21/01/2021
M 2021 00413
M 2021 00414 21/01/2021
M 2021 00415 21/01/2021
M 2021 00416 21/01/2021

293

M 2021 00417

294
295

M 2021 00418
M 2021 00419

296
297
298
299

M 2021 00420
M 2021 00421
M 2021 00422
M 2021 00423

300
301

M 2021 00424
M 2021 00425

302

M 2021 00426

303

M 2021 00427

283
284
285
286
287
288

304
305

M 2021 00428
M 2021 00431

306

M 2021 00432

307
308
309

M 2021 00433
M 2021 00435
M 2021 00436

310
311

M 2021 00437
M 2021 00439

312

M 2021 00442

313
314

M 2021 00443
M 2021 00444

21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021

Titular
(732)
EXPLORATORIUM SRL
PROFI ROM FOOD S.R.L.
SC FOX COM SERV SRL
TIERGARTEN SV AG SRL
TIERGARTEN SV AG SRL
TIERGARTEN SV AG SRL
PLACINTARIA MAMALINA
SRL
TERAPIA S.A.
RCS & RDS S.A
ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA
FIA INTEGRA SRL
PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL
MEDICAL OPTIK SRL
WEB ADVISER BOUTIQUE
SRL
MARIA CORNEA
MARIA CORNEA
SC BAMBUS SRL
IMPLANT EXPERT SA
KOLY MEDICAL SRL
SC ADORRI
MANUFACTURING SRL
IMPLANT EXPERT DENTAL
LAB SRL
OLTINA IMPEX PROD COM
SRL
CRISTINA KISELEFF
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL
PREFERA FOODS SA
ROBRITAN FISH SRL
CORPORATE OFFICE
SOLUTION SRL
DAN RAZVAN TUCA
FUNDATIA PRAIS
S.C. DMB GOLF
MANAGEMENT S.R.L.
TERRA LIFE SRL
933

Denumire marcă
(540)
Metabeta
Kook WORLD
e-free FOX
DUNĂRICA
MALTOSAN
MALTOSAN NECTAR
MAMALINA Plăcinte ca acasă

pag.
280
280
281
281
282
284
285

FluGuard
OMUL POTRIVIT
România Crește cu Tine

286
287
287

PrimaDev
LONCOLOR ULTRA

288
288

eye TEMPLE
SPIRITUAL BOX

288
289

Mystery Lives
ELLA SCRISOAREA I
BAM BAM
ACADEMIA SPATIALA DR.
LEAHU
Koly Medical
brilio

289
290
290
290

DentaLab

292

ISPITA CASEI

293

cristina kiseleff
IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING
IZVORUL MINUNILOR
WONDER SPRING
PlantZalmon
ROBRITAN FISH
TX TRUEFLEX

293
295

E CE TREBE
LUMEA TA?CURATĂ!
www.lumeatacurata.ro
IZVOR DE GOLF

297
300

Nutriento

301

291
292

295
296
296
297

300
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
21/01/2021 SILVER BOOK SECURITY
S.R.L.
21/01/2021 NICOLETA NEGURĂ
21/01/2021 ZSOLT SAJGÓ
21/01/2021 S.C. GRUP EDITORIAL
LITERA S.R.L.
21/01/2021 ALEXANDRA-OANA CUCU
LILIANA-VASILICA CUCU
25/01/2021 DOBROVAZNE SRL
21/01/2021 SET SAIL ADVERTISING
SRL
25/01/2021 DOBROVAZNE SRL
21/01/2021 MARC KHALIL
21/01/2021 METO INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT SRL
21/01/2021 SOGARDI CONSULTING
SRL
21/01/2021 INSULA LENJERIEI SRL
21/01/2021 SC SUSHI CIRCLE ON SRL

315
316
317

M 2021 00445
M 2021 00446
M 2021 00447

318

M 2021 00448

319
320

M 2021 00449
M 2021 00450

321
322
323

M 2021 00451
M 2021 00452
M 2021 00453

324

M 2021 00454

325
326

M 2021 00456
M 2021 00458

327
328
329

M 2021 00459
M 2021 00460
M 2021 00461

330
331
332

M 2021 00462
M 2021 00463
M 2021 00466

333

M 2021 00467

334
335
336

M 2021 00468
M 2021 00470
M 2021 00471

337

M 2021 00474

22/01/2021

338
339
340

M 2021 00475
M 2021 00478
M 2021 00480

22/01/2021
22/01/2021
24/01/2021

341

M 2021 00482

342
343
344

M 2021 00483
M 2021 00487
M 2021 00488

25/01/2021
25/01/2021

21/01/2021
26/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
09/02/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021

25/01/2021
25/01/2021

BUILD HIGH SRL
MELONI CARE SRL
ALEXANDRA-SIMONA
DUMITRU
BIANCO GROUP SRL
NARCIS-CĂTĂLIN BECIU
VLAD - VALENTIN
MĂNESCU
VLAD - VALENTIN
MĂNESCU
CLAUDIU-LUCIAN ISPAS
SOCEANU ŞTEFANDANIEL ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
ROMBIOMEDICA SRL

Denumire marcă
(540)
SILVER BOOK SECURITY

302

Nicoleta Negură N.N
GarageTrainer
O carte pe zi!

302
303
303

ia tricotată ŢINE DE CALD,
ROMÂNEŞTE.
AGUU
Keep on sailing!

303

MAJAK
FERMA MARIA
RikBo

308
319
319

304
307

ESENZIO home my sanctuary 320
CASA MINUNATA
HĀTO THE JAPANESE
EXPERIENCE
BUILD HIGH
Meloni
Purple Mosaic Design

322
322

Uţa şi Ţoi
RADIO IN COLORS
6S by Vlad

324
325
325

6ème Sens by Vlad

326

iuni
Taxiul cu Miere

326
328

ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT PENTRU
VIAŢĂ
VALERIU-IONUT MUNTEAN EXTALYS
WHITE DEALS SRL
DANUBEWD TOOLS
REPREZENTANȚA
DULCE ROMÂNIE, ȚARA
CONSILIULUI MONDIAL
MEA DE DOR... 100 de locuri
ROMÂN, ROMÂNIA
de văzut din ROMÂNIA !
MARIAN BADETOIU
CAMARA BUNICI
LEMON INTERIOR DESIGN LEMON INTERIOR DESIGN
S.R.L.
ANA MARIA STANCU
ROBO HUB
ANA MARIA STANCU
#VINROBOȚII
934

pag.

323
323
324

329

329
331
332

332
332
333
334
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

345

M 2021 00489

346

M 2021 00490

347

M 2021 00492

348

M 2021 00494

349

M 2021 00495

350
351

M 2021 00496
M 2021 00497

352
353
354

M 2021 00498
M 2021 00499
M 2021 00501

355

M 2021 00502

356
357

M 2021 00503
M 2021 00504

358
359
360

M 2021 00505
M 2021 00506
M 2021 00508

361

M 2021 00509

362
363

M 2021 00510
M 2021 00511

364
365

M 2021 00512
M 2021 00513

366

M 2021 00514

367
368
369
370
371

M 2021 00515
M 2021 00516
M 2021 00517
M 2021 00518
M 2021 00519

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
25/01/2021 LEMON OFFICE DESIGN
S.R.L.
25/01/2021 CARMEN-FLORENTINA
OANCEA
25/01/2021 LEMON OFFICE DESIGN
S.R.L.
25/01/2021 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY
S.A. (ACTIVAND SUB
DENUMIREA CHIPITA S.A.)
25/01/2021 CĂTĂLINA-FRANCESCA
AXENTI
25/01/2021 DIVARE CONCEPT SRL
08/02/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021

25/01/2021
25/01/2021
29/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
03/02/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021

VLAD CRISTIAN DUMITRU
ȘTEFANIA - FLORENTINA
RUSEV
STEFAN MATEI
DACIA PLANT SRL
IONUȚ-CRISTIAN ONEAȚĂ
DANA-CATALINA ONEAȚĂ
RADU-IONUT NECHITA
MARIUS-ADRIAN PUIU
SC IGIENA SERV SRL

Denumire marcă
(540)
LEMON OFFICE DESIGN

339

ARTIZZANA

339

LEMON OFFICE DESIGN

340

7DAYS BAKE ROLLS BRAN 341

Ti AMO

341

DIVARE UȘI - PARCHET DECORAȚIUNI
DARE SOCIETY
ANCHE Studio -trust your
creativity.
Six Pizza
FEROVITAL
Mèvis Coffee

342

IGIENA SERV NOI SUNTEM
SOLUTIA!
BROTIFUL SRL
BROWtiful
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FEDERATIA ROMANA DE
DANS SPORTIV
DANS SPORTIV
ANDRA ANASTASIA ALEXA Culcuș
VALLEY TRAINING S.R.L.
Mira Delicio
SC AGRICULTURE
agriculture dynamics.ro
DYNAMICS SRL
CORINA-ESTERA BARBU
CHANTIA LET US CHARM
YOU
LEYLA ALEXANDRA BADEA AYMUUN
SOCIETE DES PRODUITS
NESPRESSO WORLD
NESTLE SA
EXPLORATIONS
AD REGESTA SRL
REGESTA
CAFELIER SPECIALITY
CAFELIER
COFFEE SRL
URBAN FOOD & DRINKS
QUBE RESTAURANT
S.R.L.
SANTECH LOGISTIC SRL
Rulotika camper box concept
CEDOMSERVICE SRL
DELTA - 45
CEDOMSERVICE SRL
DELTA - 60
CEDOMSERVICE SRL
DELTA - 75

935

pag.

342
343
344
344
344

345
345
345
346
346
347
347
348
349
349
349
350
350
351
351
352
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Nr. crt.
372

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 00520 25/01/2021 ASOCIAȚIA
CORNELIUGROUP

373
374
375
376

M 2021 00521
M 2021 00522
M 2021 00523
M 2021 00524

377
378
379
380
381
382
383
384
385

M 2021 00525
M 2021 00526
M 2021 00528
M 2021 00529
M 2021 00530
M 2021 00531
M 2021 00532
M 2021 00536
M 2021 00537

386

M 2021 00538

387

M 2021 00539

388
389

M 2021 00540
M 2021 00541

390
391
392
393

M 2021 00542
M 2021 00544
M 2021 00545
M 2021 00546

394

M 2021 00548

395
396

M 2021 00549
M 2021 00551

397
398
399

M 2021 00552
M 2021 00553
M 2021 00555

400
401
402

M 2021 00556
M 2021 00557
M 2021 00558

403
404
405

M 2021 00559
M 2021 00560
M 2021 00561

25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
19/09/2013
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021

26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
29/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021

Denumire marcă
(540)
CORNELIUGROUP
Research-Innovation
Association INVENTCOR
Power of Creative Mind
OCTOPUS INC SRL
PIX-LINK
DECI SE POATE SRL
PACIENTUL 2.0
RAMELY SRL
RAMELY
RAMELY SRL
ramely Producător de mobilă
NICOLAE-MARIAN MARIN
POMPE FUNEBRE "LA
MARIN"
NICOLAE-MARIAN MARIN
CASA FUNERARĂ Cristi
GROUP M IMPEX SRL
MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE
SC COMINCO OLTENIA SA CMO Să construim împreună!
ANDREEA VIOLETA PACHE PJ BABY redefinim rasfatul
EZADA TRADE S.R.L.
TipTopTOYS
REVERA INDEPENDENT SA SENIOR CITY
SIBS - SGPS, S.A
SIBS ATM EXPRESS
COTNARI S.A.
COTNARI
AUTOSERVICE PASTRAV
VATRA BOIEREASCĂ
SRL
LAZIZ FRESH FOOD SRL
MR.LAZIZ
FASTFOOD&GRILL
Flowers Bakeries Brands,
WONDER
LLC
SC COSCODRINA SRL
HANUL DIN VII
CRESTINA MEDICALA
MH MUNPOSAN HOSPITAL
MUNPOSAN `94 SRL
MIHAI MIHU
AVERSA ONLINE SRL
BGRJ Automotive
SC OCAR SERV SRL
CRISTIAN ION BOGDAN
TERAPIA KIT'S
KINETOTERAPIE
INTEGRATIVA
SOHO DISTRIBUTIE SRL
ELITE WOOD
MIHAI ILIE
METAL GATES FESTIVAL
RADU VASILE
FLUPEC Hydraulics &
Pneumatics
RADU VASILE
VF VARITEC Fluid
TECHNOBUILT SRL
TECHNOBUILT
KIWI MARKETING &
EDUKIWI
EDUCATION SRL
SKY ACTIV SHOP S.R.L.
SULTAN HOME
ZUMDOX SRL
ZUMDOX
SE-CURE
BRIZ
PHARMACEUTICALS LTD.
ANDREI BALAN
Casa cu Baloane
MARIUS CHINA
T-REX AVENTURA PARC
936

pag.
352

353
354
357
360
363
364
364
364
365
365
366
367
367
368
368
369
369
369
370
370
370
371

371
372
374
379
385
386
386
389
394
394
394
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Nr. crt.

411

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 00563 27/01/2021 MIHAI CONSTANTIN
CIUREA
BOGDAN NICOLAE HUJA
M 2021 00564 27/01/2021 S.C. EVOWEB S.R.L.
M 2021 00566 27/01/2021 BERGENBIER S.A.
M 2021 00568 27/01/2021 MARIAN PETCU
27/01/2021 SC ROYAL ESTATES &
M 2021 00570
BUILDINGS SRL
M 2021 00571 27/01/2021 BERGENBIER S.A.

412

M 2021 00572

413

M 2021 00573

414
415

M 2021 00575
M 2021 00576

416
417

M 2021 00577
M 2021 00578

418
419
420

M 2021 00580
M 2021 00581
M 2021 00582

421
422
423
424
425
426
427
428
429

M 2021 00583
M 2021 00584
M 2021 00585
M 2021 00586
M 2021 00587
M 2021 00588
M 2021 00589
M 2021 00590
M 2021 00591

430
431
432
433
434

M 2021 00592
M 2021 00593
M 2021 00594
M 2021 00595
M 2021 00596

406

407
408
409
410

27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021

27/01/2021
01/02/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
27/01/2021

Denumire marcă
(540)
EcoAutoSpa

pag.
394

fluxy
CA BINE ZICE MUNTELE
Vladimir Art Factory
Adria

395
395
396
397

397
PRIETENII ŞTIU DE CE
MATURATĂ LA RECE
FILTRATĂ LA RECE CO2 DIN
FERMENTAŢIE NATURALĂ
INSPIRAT DE RĂCOARE A
MUNTELUI!
398
OSEM

CATALIN GROSU
GABRIEL CHIRIAC
CIPRIAN-DANIEL STERR REVOLUTION BUSINESS 399
CHELBA
CENTER
QUALITY ANGUS FARM SRL Mr. Angus Pleasure of meeat 400
with friends
400
ASOCIATA CENTRUL
B BREVIS
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA
401
S.C. CONCORDE GRUP
BALADA MARKET
S.R.L.
401
CĂTĂLIN NICULAE
Ia cu Ardei copt
SC KIDDOCARE SRL
Kiddo care A HOME FULL OF 401
LITTLE WONDERS
402
FLORIN RUBEN PERJU
TINOVO
402
SANO VITA SRL
SanoVita SAVU RONTZ
403
MAGAZINUL DE
ISUCCESS
CELEBRITATI SRL
403
ION RANGA
GENERAȚII WINERY
404
TRANSMIXT SA
transmixtbn
404
SANO VITA SRL
SanoVita ACTIVE LIFE
405
GEORGE CIORASCU
GEMATIX
406
TRANSMIXT SA
tmxbn
406
AESCULAP PROD SRL
Gastrozym
406
DANIEL LIVIU DICULESCU FITOPHORIA
407
ADVANTURE PROJECT SRL GRABBIT
407
POLISANO
LINIGRAN
PHARMACEUTICALS
408
KINGA BERECZKI
Merchuntea
410
SANO VITA SRL
SanoVita GO VITA
412
DOBROGEA BISCUIT SRL
Merlin
412
DOBROGEA BISCUIT SRL
Merlin

937
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435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
Denumire marcă
pag.
(151)
(732)
(540)
413
27/01/2021 SWAN SECURITY
SWAN SECURITY
M 2021 00598
INTERNATIONAL SRL
INTERNATIONAL
413
27/01/2021 ADVANTURE PROJECT SRL GRABBIT COMMUNITY
M 2021 00599
MARKET
414
M 2021 00600 27/01/2021 L'AIR PUR RESIDENCE SRL L'AIR PUR RESIDENCE
414
M 2021 00601 27/01/2021 ELENA-ANA RAMASCANU ANABELLA
415
M 2021 00602 28/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL
CROPLAND EQM
415
M 2021 00603 28/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL
HUMINOPLUS
415
M 2021 00604 28/01/2021 ROMCHIM PROTECT SRL
HUMINOLAND
416
28/01/2021 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
CINI MINIS CHURROS
M 2021 00606
NESTLÉ S.A.
416
28/01/2021 PARFUM&NATURAL
D&P perfumum
M 2021 00607
PRODUCTS SRL
M 2021 00608 28/01/2021 INTERSTAR CHIM SA
Curățenia se întoarce acasă 417
417
M 2021 00609 28/01/2021 COSMIN-DANIEL DAVID
Raven group
429
M 2021 00610 28/01/2021 STEFI DOR COM SRL
GLASSICO
430
M 2021 00612 28/01/2021 EDUARD MARIAN OLTEANU AMPHORA
430
28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS CERTION Property
M 2021 00613
S.R.L
Developers
431
28/01/2021 SILVA GROUP LOGISTICS SILVA GROUP ROMANIA
M 2021 00614
DIVISION SRL
432
M 2021 00615 28/01/2021 DMT SMART INVEST SRL
Neira
28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS GALILEO SUMMER RESORT 432
M 2021 00616
S.R.L
& RESIDENCES
433
28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS PLAI DE CODRU
M 2021 00617
S.R.L
434
28/01/2021 ADAMA MANUFACTURING PIMIENTO
M 2021 00618
POLAND S.A
434
28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS PLAI DE SOARE
M 2021 00619
S.R.L
28/01/2021 ELECTROGLOBAL SA
Electroglobal certified for the 435
M 2021 00621
future
436
M 2021 00622 28/01/2021 S.C MERCH SERVICES SRL UVED
436
28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS PRIVAS
M 2021 00623
S.R.L
437
28/01/2021 CERTION ASSET ADVISERS VOGH
M 2021 00625
S.R.L
438
28/01/2021 RAI CONCEPT DESIGN
HAIART
M 2021 00626
S.R.L.-D.
439
28/01/2021 SC CHARMING BURGER
Vagabundos ILLEGALLY
M 2021 00627
SRL
TASTY
442
M 2021 00628 28/01/2021 SC ARTPRINT SA
PUBLI MARKET
29/01/2021 S.C. VINCON VRANCEA S.A. BECIUL DOMNESC Mândria 443
M 2021 00629
Podgoriilor Moldovei
443
M 2021 00630 28/01/2021 LITTLE CHLOE SRL
LITTLE CHLOE
444
M 2021 00631 28/01/2021 ADAR GOLAD
Porcuşorul Ghiţă
444
28/01/2021 SC CRIANDO BUSINESS
criando
M 2021 00632
LINE SRL
938
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Nr. crt.
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

484

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 00633 28/01/2021
M 2021 00634 28/01/2021
M 2021 00636 28/01/2021
M 2021 00637 29/01/2021
M 2021 00639 28/01/2021
28/01/2021
M 2021 00640
M 2021 00641 28/01/2021
M 2021 00642 28/01/2021
M 2021 00643 28/01/2021
M 2021 00644 28/01/2021
M 2021 00645 28/01/2021
M 2021 00649 28/01/2021
28/01/2021
M 2021 00650
M 2021 00651 08/02/2021
M 2021 00652 28/01/2021
28/01/2021
M 2021 00654
M 2021 00655 29/01/2021
M 2021 00656 29/01/2021
29/01/2021
M 2021 00657
29/01/2021

485

M 2021 00659
29/01/2021

486

M 2021 00660

487
488
489
490
491
492

M 2021 00667
M 2021 00668
M 2021 00669
M 2021 00671
M 2021 00672
M 2021 00673

493

M 2021 00674

494

M 2021 00675

495

M 2021 00676

496

M 2021 00677

29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

Titular
(732)
SERGIU-VLAD FISCUTEAN
VERONICA-MARIA SIGHETI
DOI SERV SRL
LIDAS SRL
STEGARIU F. FLORIN P.F.A.
SCA DELEANU VASILE
AVOCATI
PENSIUNEA MIMI
L'AIR PUR RESIDENCE SRL
PROCOM PASCAL SRL
L'AIR PUR RESIDENCE SRL
L'AIR PUR RESIDENCE SRL
PROFI ROM FOOD S.R.L.
ROMTRUST DISTRIBUTION
S.R.L.
DANIEL-SEPTIMIU TĂMAȘ
REDARTFOTO SRL
THE E-LEARNING
COMPANY SA
FUN MANAGEMENT SRL
EGRENAT CARE S.R.L.
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI
INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREȘTI
CRISTIM 2 PRODCOM SRL
ADRIAN DUTA
TITAN COMERT SRL
DANIEL IONICA
CIVIC INSTAL SRL
CRISTIM 2 PRODCOM SRL
ADRIAN-ALEXANDRU
STANCU
ADRIAN-ALEXANDRU
STANCU
IRINEL-IORDACHE
GRIGORAȘ
ANDREI CATALIN POP
939

Denumire marcă
(540)
MAURI
IUBINE
House Of Cheese & wine
Mini Feast Covrigei cu tărâţe
NORI DE VARĂ
AD Deleanu Attorneys at Law

pag.
445
446
446
447
447
448

La mimi
CEDAR TREE RESIDENCE
VERO PROCOM PASCAL
FERN GLADE RESIDENCE
ELITE RESIDENCE
O&O
FRENY

448
449
450
450
451
451
451

Cute Zee
Fotografia ca poveste
iKnowLMS

452
453
454

NEASCULTATORII
10pentrusiguranta!
EDITURA ICI

454
455
455

ICI

456

ICI

457

Casa Timis - Traditie si
rafinament
CARAMICI
Clini
MODINI
CIVIC INSTAL
De la vacute cu nume!
EMNA

458

E

470

BAUTEK

473

STARexpress THE
CONVENIENCE STORE

476

462
462
465
466
466
466

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr. crt.

497
498
499

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
29/01/2021 2WEB INTERNATIONAL
M 2021 00678
SERVICES S.R.L.
M 2021 00679 29/01/2021 JULIE'S BROWNIES S.R.L.
29/01/2021 GEORGIANA-LIVIA
M 2021 00680
DIACONU
29/01/2021 DAN-MIHAI RĂDULESCU

500

M 2021 00681

501

M 2021 00682

502

M 2021 00683

29/01/2021

29/01/2021
29/01/2021

2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.
2WEB INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.
SC IDEAL CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT SRL
MENAROM S.R.L.
PROMATERIS SA

29/01/2021

CRISTIAN COSAT-SEBE

29/01/2021

S.C. VAMT EXPERT IMOB
S.R.L.
CORES GOMEZ ANGEL
MEDICINAS SRL
MEDICINAS SRL
THEODOR IONASCU
THK THEO KITE
SC GUSTULPASIUNII BY
DUMI SRL
HOMA SRL
RETEA CAFE SRL
UNIQA ASIGURĂRI DE
VIATA S.A.
JUST SEVEN SRL
COALD M S.R.L.
ANDREI-VASILE LAZĂR

29/01/2021
29/01/2021

503
504

M 2021 00685
M 2021 00686

505

M 2021 00691

506

M 2021 00693

507
508
509
510

M 2021 00694
M 2021 00695
M 2021 00696
M 2021 00697

511

M 2021 00699

512
513
514

M 2021 00700
M 2021 00704
M 2021 00707

515
516
517

M 2021 00710
M 2021 00711
M 2021 00712

518

M 2021 00715

29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
30/01/2021
30/01/2021
01/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021

519

M 2021 00716
01/02/2021

520
521

M 2021 00717
M 2021 00718

522

M 2021 00719

01/02/2021
01/02/2021

Denumire marcă
(540)
2web

477

TFB THE FUNNY BRAND
ETIQUETTE SPECIALIȘTI ÎN
FRUMUSEȚE
20 + RĂDULESCU &
ASOCIAŢII CABINET DE
AVOCATURĂ & MEDIERE
EXPERT ÎN LEGISLAŢIA
MUNCII
2web SERVICES

478
479

2web services

480

WHITE WOLF SUBTITLE
LOREM IPSUM

480

MENAROM Cooking
AQUAMATERIS Future
materialised
el STUDIO STYLE HAIR
SKIN NAILS STANDARD ÎN
FRUMUSEŢE
CARTIER REZIDENTIAL
VEST
approved
MEDICINAS TV
Bebe MEDICINAS
G&W GOD BLESS WELL

481
481

BUTCHER'S Cuisine

488

G GARD VIU MINUNE
COFFEE POINT
UNISAFE

488
489
489

we meat
MEME 38
THOTH SELF LEARNING
MANAGEMENT
1RCA.RO AVEM GRIJĂ SĂ
NU AI NICI O GRIJĂ!

489
490
491

SC ONE INSURANCE
BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE SRL
CRISTIAN ANGHEL
HEY MOTO
IULIANA-IASMINA-MIHAELA
ANGHEL
TOOLS-MAG S.R.L.
ZAFIT
IFN VIACONTO MINICREDIT viaconto.ro
SA
940

pag.

479

480

482

482
483
484
485
487

491

492

492
514
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Nr. crt.
523
524
525
526
527

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 00720 01/02/2021
01/02/2021
M 2021 00721
M 2021 00722 01/02/2021
01/02/2021
M 2021 00723
01/02/2021
M 2021 00726
01/02/2021

528

M 2021 00727

529

M 2021 00728

530

M 2021 00729

01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021

531
532
533

M 2021 00730
M 2021 00731
M 2021 00733

534

M 2021 00734

535

M 2021 00735

536
537
538

M 2021 00736
M 2021 00738
M 2021 00740

539
540
541
542
543

M 2021 00742
M 2021 00743
M 2021 00744
M 2021 00745
M 2021 00751

544
545
546
547
548

M 2021 00752
M 2021 00753
M 2021 00755
M 2021 00756
M 2021 00758

549

M 2021 00759

01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
02/02/2021

Titular
(732)
SC COMPEXIN SA
EATBLE HOSPITALITY
HOLDING S.R.L.
AGRO LYA SRL
MIHAI HUZĂU
ASOCIAȚIA APEL LA
ACȚIUNE
CARREFOUR (SOCIÉTÉ
ANONYME)

Denumire marcă
(540)
EATBLE

pag.
515
515

515
LEONTHE
516
ASOCIAȚIA APEL LA
ACȚIUNE CALL TO ACTION
516
Ajutoarele lui Moș Crăciun

FILIERA CALITĂŢII ACT FOR 517
FOOD MAI BINE PENTRU
PRODUCĂTORI PENTRU
MEDIU PENTRU ANIMALE
ȘI PENTRU TINE ACȚIUNI
CONCRETE PENTRU CA TU
SĂ MĂNÂNCI MAI BINE
BRB & AMC GUARD GROUP BRB&AMC GUARD GROUP 517
SRL
518
KOZZO BUSINESS
K KOZZO BUSINESS
PROTECT S.R.L.
PROTECT
518
CRISTIAN - ŞTEFAN
LUMOS
FLEŞERIU
TIBERIU GÂNDILĂ
LUCIAN RĂULEA
519
RUXANDRA CHIŞ
SARINNI
519
AGENTIA DE VANZARI SRL Amediu
520
SWEETHEART DESSERTS Sweetheart DESSERTS
S.R.L.
520
AG CAMO INTERNATIONAL AG CAMO PASIUNEA
SRL
PRINDE VIATA
521
FREMANTLEMEDIA LIMITED SuperStar România
19 TV LIMITED
522
GAMMAX IMPEX S.R.L.
SEATTECH
523
ALEXANDRU DANIEL TRIFU Zestrea Bărăganului
523
BRAVO EUROPA SRL
BRAVO EUROPA one
dedicated team
527
DINO GRAPHICS
KING BBQ
527
AMALIA STANCIU
goli NUTRITION
528
PESCAMANIA SRL
PESCAMANIA
530
ROMCHIM PROTECT SRL
REVIVO
530
ETI GIDA SANAYI VE
ETI Nimbo
TICARET ANONIM ŞIRKETI
531
TELEPORTING WORK SRL telero
531
SEDA SRL
YS YELLOW SQUARE
532
SEDA SRL
BS BLUE SQUARE
532
DAVID PINZARU
DAVSIN MOBILIER
532
MOBILE TECH
MTP
PROTECTION SRL
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Nr. crt.

550
551

Nr. depozit
(210)
M 2021 00760
M 2021 00761

552

M 2021 00763

553

M 2021 00764

554
555

M 2021 00765
M 2021 00766

556
557

M 2021 00768
M 2021 00770

558

M 2021 00771

559

M 2021 00772

560

M 2021 00773

561

M 2021 00777

562

M 2021 00783

563
564

M 2021 00784
M 2021 00789

565
566

M 2021 00790
M 2021 00791

567

M 2021 00794

568
569

M 2021 00796
M 2021 00797

570
571

M 2021 00798
M 2021 00800

572
573

M 2021 00801
M 2021 00804

574
575
576
577

M 2021 00805
M 2021 00806
M 2021 00807
M 2021 00808

Dată depozit
Titular
Denumire marcă
(151)
(732)
(540)
02/02/2021 S.C FORTE VITA FARM SRL FARMACIILE FORTE
Vita Farm PREŢUIEŞTE
SĂNĂTATEA !
02/02/2021 SERVE CEPTURA SRL
3 PENTRU VINUL
ROMANESC
02/02/2021 CARLA - ADELINA IŢU
HNK NIKTO BRAND
FELICIA-ANCUŢA COSTIL
VANESSA MÎNDRUŢ
02/02/2021 SC GRANDE GLORIA
CE TARE MOALE!
PRODUCTION SA
10/02/2021 SC GRANDE GLORIA
GLORIA Home
PRODUCTION SA
02/02/2021 SC PASSAGE FOOD SRL
Cracky COVRIG DREPT
02/02/2021 MRK GRIFF ELIXIR SRL
St. Martin's Elixir - ORGANIC
FOOD AND DRINK 02/02/2021 LAVIOD IMPEX SRL
ZIMBRU
02/02/2021 NATURAL 4 PUBLIC
tangotangent
RELATIONS SRL
02/02/2021 ANA-MARIA NICOLAU
a atelier Coffee, Flowers &
Books
02/02/2021 SC DENTALMED-CLINICA
DENTALMED CHARLES DE
STOMATOLOGICA SRL
GAULLE
02/02/2021 FRANC ART BEAUTY
WOMEN COUTURE
COMPANY SRL
02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI
Univer Eros PISTA ARDEI
ZRT
IUTE, TOCAT
02/02/2021 UNIVER SZÖVETKEZETI
Univer Edes ANNA ARDEI
ZRT
DULCE, TOCAT
02/02/2021 C.C.D. TEX DESIGN S.R.L. Melisor
02/02/2021 G4 GLOBAL JOURNALISM economedia
S.R.L.
02/02/2021 HORIA IOAN SAN-PETRU
4A PRF
02/02/2021 S.C. PIZZA ZORELELOR
pizzanteria
SRL
02/02/2021 VIBE EVENTS
VIBE
MANAGEMENT SRL
02/02/2021 MAXWEAR SRL
MAXWEAR
02/02/2021 CLEVER BUSINESS
tâlctalk
TRANSILVANIA S.R.L.
02/02/2021 SARBU EMILIAN RARES
RARA Construim pentru Tine
02/02/2021 ANDREI DUMITRU
iOLV iOLIVER
SORBALA
04/02/2021 RITZIO PURCHASE LIMITED MILLION LUXURY GAMES
03/02/2021 NOSTALGIC SRL
CRAMA VIIȘOARA LUNA
Dulce
03/02/2021 ROYAL VELVET SRL
AZAY Gifts for a lifetime
03/02/2021 ZĂVORANU IOANA
OZ OANA ZAVORANU
03/02/2021 ZĂVORANU IOANA
OANA ZAVORANU
942

pag.
534

534
535

535
536
536
537
539
539
539
540
540
541
541
542
543
543
543
544
544
545
548
554
555
556
557
558
559

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr. crt.
578
579
580
581
582

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 00809 03/02/2021
M 2021 00810 03/02/2021
03/02/2021
M 2021 00812
M 2021 00813 03/02/2021
M 2021 00814 03/02/2021
03/02/2021

583

M 2021 00815

584
585
586
587
588

M 2021 00816
M 2021 00818
M 2021 00819
M 2021 00820
M 2021 00821

589
590
591
592

M 2021 00822
M 2021 00824
M 2021 00825
M 2021 00826

593

M 2021 00827

594

M 2021 00828

03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021

595

M 2021 00829

596
597
598
599

M 2021 00832
M 2021 00833
M 2021 00834
M 2021 00835

600

M 2021 00836

601

M 2021 00838

602
603

M 2021 00840
M 2021 00842

604
605
606

M 2021 00843
M 2021 00844
M 2021 00847

03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021

19/02/2021
04/02/2021

Titular
(732)
ABU AMOUD ASHRAF
GINZA INVEST SRL
ASOCIAŢIA VINARIUM

Denumire marcă
(540)
ALEX ASHRAF
Giftdesign Dǎruiește surprize!
VINARIUM ÎN SEMN DE
PREȚUIRE
JOBS.BG EOOD
DEV.EU
NEOVIA
TOTAL EQUILIBRIO
THE PROCTER & GAMBLE PAMPERS PREMIUM
COMPANY
CARE DERMA COMFORT
ULTRA COMFORT ULTRA
PROTECTION 26 EU
PERFUME 0% ALLERGENS
LOREDANA GAJU
REAL GRUP INVEST SA
Sprijin în Retrocedări
ASOCIATIA AGENT GREEN SUNT NATURĂ
S.C. RUBY CLINIC S.R.L
RUBY CLINIC
HOME FACTORY SRL
Woolie
HOME FACTORY SRL
Little Houses
SC UNITED BUSINESS
PHOENICIA LION`S FOOD
SOLUTIONS SRL
SMART VENDORS SRL
nutty toys
ECOLOGIC COURIER SRL Ecocourier
VEF SA
vef
ONE UNITED PROPERTIES one TOWER
S.A.
ONE UNITED PROPERTIES one CHARLES DE GAULLE
S.A.
ALPHA DEZVOLTĂRI
ALPHA DEZVOLTĂRI
PROPRIETĂȚI IMOBILIARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
S.R.L.
www.alphadpi.ro
AMIRA-CRISTINA ANICA
EMPIRE of dance
EMPIREOFDANCE.RO EOD
SANREVO SRL
HEMERA
ALINA-MIHAELA GIURGIU
ludic.
SARBU EMILIAN RARES
RARA LOGISTIC
A&C CONFECTION SRL
A&C confection Confortul tău
suntem noi
ANDREEA-NICOLETA
CARTOFI CU OCHI
GORGONEA
ADRIAN ALEXANDRU
DOR Democraţie Omenie
Respect
LEVEL SIX SRL
SIX CURIER
SC INSTITUTUL DE
APINUTRIENT PLUS
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA
BUCURESTI SA
UNIQA ASIGURARI S.A.
ClientUNIQA
BRAVCOD SRL
BIO PENES

943

pag.
559
559
560
561
562
562

563
563
564
564
564
565
565
565
566
566
566
567

569
570
570
571
573
574
574
575
575

575
576
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

607

M 2021 00848

608

M 2021 00849

609

M 2021 00850

610
611
612
613

M 2021 00851
M 2021 00852
M 2021 00853
M 2021 00854

614
615

M 2021 00857
M 2021 00858

616
617

M 2021 00859
M 2021 00860

618

M 2021 00861

619

M 2021 00862

620

M 2021 00863

621

M 2021 00864

622

M 2021 00865

623
624
625
626

M 2021 00866
M 2021 00867
M 2021 00868
M 2021 00869

627

M 2021 00870

628

M 2021 00871

629

M 2021 00872

630
631

M 2021 00873
M 2021 00874

632
633
634

M 2021 00875
M 2021 00876
M 2021 00877

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
04/02/2021 ELITE TAX ACCOUNTING
SRL
04/02/2021 OLX ONLINE SERVICES
S.R.L.
04/02/2021 OLX ONLINE SERVICES
S.R.L.
04/02/2021 OLX ONLINE SERVICES
S.R.L.
04/02/2021 RICCI MAGIC PATIS SRL
04/02/2021 APO ESHOP 17 SRL
17/02/2021 EQINTO SERVICE SRL
04/02/2021 ODETTE & BRIAN
HOLDINGS
04/02/2021 DOCTORUL DE LEMN SRL
04/02/2021 UNILEVER IP HOLDINGS
B.V.
04/02/2021 OVISER SRL
04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
04/02/2021 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA
04/02/2021 SC FARMAVET SA
04/02/2021 STRAUSS ROMANIA SRL
04/02/2021 STRAUSS ROMANIA SRL
04/02/2021 HANKOOK & COMPANY
CO., LTD.
04/02/2021 HANKOOK & COMPANY
CO., LTD.
04/02/2021 MARIUS CATALIN BOLTASU
OVIDIU MIHAI NEACSU
04/02/2021 SC ATELIER LKS SRL
04/02/2021
04/02/2021

04/02/2021
04/02/2021

IOANA ŞUFANĂ
VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA
ANDREEA - LIANA BUZEA
LUCIAN-VLAD NICOLESCU

944

Denumire marcă
(540)
ELITE ACCOUNTING
eliteaccounting.ro
AUTOVIT

pag.
576

AUTOVIT.RO

577

AUTOVIT.RO

578

PIZZA GOLD
APO
EQINTO
Brian Food

578
578
581
582

THE WOOD DOCTOR
DOVE MEN+CARE for all
MANKINDNESS
LA LIVADĂ
OTOSTATIC

585
586

ROMPERVAC 4+

587

SUPER KILLER 25T-EC

587

PET-SPOT PLUS

587

PET-SPOT FORTE

588

VAMEX

588

DOOGIE JUNIOR
DONCAFÉ
DONCAFÉ
LauFenn S FIT EQ

588
589
590
591

LauFenn G FIT EQ

591

UZINA URBAN COFFEE
ROASTERS
NYC's pastrami
DELIKATESSEN
The Signature
Adoptă un copac!

592

ECOASSIST
Wallachia Technologies

594
595

577

586
587

592
592
593

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

635
636
637
638
639

M 2021 00878
M 2021 00879
M 2021 00880
M 2021 00882
M 2021 00883

640

M 2021 00884

641

M 2021 00885

642

M 2021 00886

643

M 2021 00887

644

M 2021 00888

645
646

M 2021 00889
M 2021 00890

647

M 2021 00891

648

M 2021 00892

649
650
651
652
653
654
655
656

M 2021 00893
M 2021 00894
M 2021 00895
M 2021 00896
M 2021 00899
M 2021 00900
M 2021 00901
M 2021 00902

657
658
659
660
661
662

M 2021 00903
M 2021 00904
M 2021 00906
M 2021 00907
M 2021 00909
M 2021 00910

663
664
665

M 2021 00911
M 2021 00912
M 2021 00913

666

M 2021 00914

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
04/02/2021 VIITORPLUS - ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA
05/02/2021 VILAR ANGEL
04/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA
04/02/2021 OPTINIFY SRL
04/02/2021 ROXANA TOMA
04/02/2021 MERCURY360
COMMUNICATIONS SRL
04/02/2021 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL
04/02/2021 CASA STIL INTERNATIONAL
04/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
05/02/2021

Denumire marcă
(540)
VIITOR PLUS

pag.
603

VISUL UNEI MAME
beautyname
clingo
BEAUTYNAME BY eMAG
premiomat

605
605
607
607
609

Alawayil

609

610
SOCIETATEA.RO stirile de
langa tine
610
CASA STIL INTERNATIONAL ONE FOOD SOLUTIONS
SRL
610
CASA STIL INTERNATIONAL GRILLMANIA PREMIUM
SRL
QUALITY SINCE 2008
611
THE PROCTER & GAMBLE ARIEL EXTRA CLEAN
COMPANY
POWER
611
TYSON FOODS, INC.
Raised & Rooted
611
MIHAI CRISTIAN
ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE
APOSTOLACHE
612
AIDELLS SAUSAGE
AIDELLS
COMPANY, INC
612
CT MAMAIA SMART
toplist.ro
CONSULT SRL
614
SARA LEE FOODS, LLC
STATE FAIR
614
SARA LEE FOODS, LLC
HILLSHIRE FARM
614
SARA LEE FOODS, LLC
HILLSHIRE FARM
614
SARA LEE FOODS, LLC
JIMMY DEAN
615
SARA LEE FOODS, LLC
JIMMY DEAN
615
DANIC ALEX 2002 SRL
ASE MALL
616
ATUMCOM SRL
ATUM
616
DRAGOS PATRASCU
Summer COOL climatizare
pentru exterior
616
TDR WEBTECH SRL
ROFFON
618
MAXIMIZE ECOMMERCE
MAXIMIZE
622
SC MARABOU FABRICII SRL MARABOU COFFEE
BIO-SANTE S.R.L.
Devirusan Aplica si protejeaza 622
623
SC VEGRA INFO SRL
ARRIA
625
CLEVER BUSINESS
Poezie şi Delicateţuri
TRANSILVANIA S.R.L.
628
ENVIROTRONIC SRL
envirotronic
629
BARONS EFECT SRL
MÂRJACU
DAN-NICOLAE CIUSNEL
C CIUSNEL PARTS BETTER 633
TOGETHER SINCE 2020

945
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Nr. crt.

667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698

Nr. depozit
(210)

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
05/02/2021 ORIGINAL REVO BRAND
M 2021 00915
S.R.L.
05/02/2021 ASOCIAȚIA DAISLER
M 2021 00916
M 2021 00917 05/02/2021 SC RADIO MALL SRL
M 2021 00918 05/02/2021 INPERSPECTIVE BUSINESS
05/02/2021 SYNERGETICS
M 2021 00919
CORPORATION SRL
M 2021 00921 06/02/2021 SUNPROIECT SRL
M 2021 00922 06/02/2021 SUNPROIECT SRL
06/02/2021 KONCERTO PARTNERS
M 2021 00923
SRL
M 2021 00924 07/02/2021 FELIX-FLAVIU SABĂU
07/02/2021 ZENDECO IMPORT EXPORT
M 2021 00929
SRL
07/02/2021 DIAZ INFINITY DITRIBUTION
M 2021 00930
SRL
M 2021 00934 07/02/2021 DEDEMAN SRL
M 2021 00935 07/02/2021 GEORGE RAZVAN NOVAC
M 2021 00941 08/02/2021 OMNIA GUSTI SRL
08/02/2021 OPTIC PARTNER SRL
M 2021 00942
08/02/2021 AUTHENTIC ROMANIAN
M 2021 00943
SPORTSWEAR S.R.L.
08/02/2021 AESTHETIC BEAUTY LAB
M 2021 00946
SRL
M 2021 00947 08/02/2021 PLASTIC INJECT SRL
M 2021 00948 08/02/2021 COPOU HOLDING SRL
M 2021 00949 08/02/2021 COPOU HOLDING SRL
M 2021 00950 08/02/2021 PLASTIC INJECT SRL
08/02/2021 ORANGE BRAND SERVICES
M 2021 00952
LIMITED
M 2021 00954 08/02/2021 HORA TOUR SRL
08/02/2021 ION-ALEXANDRU SANDU
M 2021 00955
08/02/2021 EUFONIA MUSIC STORE
M 2021 00956
SRL
08/02/2021 SC DOCUDRAMA SRL
M 2021 00957
M 2021 00959 08/02/2021 ANATOMIKA COD SRL
08/02/2021 MPUC CREATIVE
M 2021 00960
BUSINESS SRL
M 2021 00961 08/02/2021 AG RADIO HOLDING SRL
08/02/2021 GLOBAL INVEST GROUP
M 2021 00962
SRL
10/02/2021 ASOCIATIA CULTURALA
M 2021 00963
CONTRASENS
M 2021 00964 08/02/2021 I&I DIAMANT S.R.L.
946

Denumire marcă
(540)
Revo Natural

pag.
633

LIGHTS ON - THE LIGHTART FESTIVAL
TRADIO
data trail
Synergetics Simplificăm
viitorul digital
SUNPROIECT
TOP HOME
KONCERTO partners

634

MOCIONI
ZENDECO

643
645

INFINITY SHOP

645

CARTEZIA
N-JOY Cabins
www.cofetareste.ro
OPTIC PARTNER Together
We Can!
ZVÂC

646
646
646
647

EMSLIM

648

PLASTIC INJECT
VLAD GALLERY
PENSIUNEA EISENAU
HANUL PARUL LUI STICEA
DJIA

648
649
649
649
649

634
635
636
637
638
638

648

horaservice by HORA TOUR 650
650
INEX COMPANIE
IMOBILIARA
650
EUFONIA MUSIC STORE
ÎN CĂUTAREA REVOLUȚIEI 651
PIERDUTE
652
ANATOMIKA
652
BUCĂTĂRIME
SOUNDIS
diblong

653
655

TMCULT

658

Anasta Crepe & Coffe

659
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Nr. crt.
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 00965 08/02/2021
M 2021 00966 08/02/2021
M 2021 00967 08/02/2021
M 2021 00968 08/02/2021
M 2021 00969 08/02/2021
08/02/2021
M 2021 00970
M 2021 00972 09/02/2021
M 2021 00973 09/02/2021
M 2021 00974 09/02/2021
M 2021 00975 09/02/2021
M 2021 00976 09/02/2021
M 2021 00977 09/02/2021
M 2021 00978 09/02/2021
M 2021 00979 09/02/2021
M 2021 00982 09/02/2021
M 2021 00983 09/02/2021
M 2021 00984 09/02/2021
09/02/2021
M 2021 00985
09/02/2021
M 2021 00986
09/02/2021

718

M 2021 00988

719
720
721
722
723
724
725

M 2021 00989
M 2021 00992
M 2021 00994
M 2021 00995
M 2021 00996
M 2021 00997
M 2021 00998

726

M 2021 00999

727
728
729
730
731

M 2021 01000
M 2021 01001
M 2021 01004
M 2021 01005
M 2021 01007

732

M 2021 01008

733

M 2021 01009

734

M 2021 01010

09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021

Titular
(732)
ALEX EUROPASS SRL
AUREL-ILIE GHERMAN
ANDRA STORE SRL
SHARKENOMU SRL
AVA-SENSES SRL
SYNERGETICS
CORPORATION SRL
IONUT PRIM TRANS SRL
ARCHER GUARD SRL
MERLIN SECURITY SRL
OPTIC PARTNER SRL
TRANSILVANIA NUTS SRL
RAZVAN MUNTEANU
CAT MUSIC SRL
CAT MUSIC SRL
TRANSILVANIA NUTS SRL
PRACTIC S.A.
MONDOFIX, INC.
GABRIELA - IOANA
GÜNTER
ALEXANDRA IOANA
GOSPODARU
S.C. ADVANCED
EUROPEAN LOGISTICS
S.R.L.
RIVULUS DEVELOPMENT
S.R.L.
RADU CIOFU
IONEL BURTEA
ADRIAN-CLAUDIU SÎNA
ALEXANDRA VORNICU
AUCHAN ROMANIA S.A.
AUCHAN ROMANIA S.A.
AUCHAN ROMANIA S.A.

09/02/2021

STIL IMOBIL S.R.L.

09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
09/02/2021

AUCHAN ROMÂNIA SA
DRAGOS-ION DRAGUSIN
POPI INVEST CORP
TEODORA TIRIBA
CABINET DENTAIRE
MAG&C SPRL
INOVI SMART
TECHNOLOGIES SRL
INOVI SMART
TECHNOLOGIES SRL

09/02/2021

10/02/2021
10/02/2021

947

Denumire marcă
(540)
MAESTRO
SHOP LIKE A PRO
COLLIN STYLE
WORKZY
AVA-SENSES
e-Parteneri

pag.
659
660
665
665
667
667

YMG LOGISTIC
ARCHER SECURITY
MERLIN SECURITY
PROview
Be Smart By Nutribon
PIZZA CĂPITA
CMW CAT MEDIA WORLD
CMW CAT MUSIC WORLD
Fii Destept By Nutribon
PRACTIC
FIX AUTO
FAFA PARK

668
670
670
671
671
672
672
672
673
674
674
675

DAC WARRIOR

675

Boga ROOMS

675

neaoş

676

676
Seomark
677
AMUR
677
BIOAS PURE Bucharest
678
Taina Domnitei
678
MyClub
678
ETICHETA "FARA"
CRESTEM BINELE PRINTRE 679
NOI
STIL IMOBIL Cheia ta este la 680
noi!
681
RETETA RESPONSABILA
682
GOLDEN TIPS
682
NEGÜRI
683
Coffee Quest
683
MAG CABINET DENTAIRE
INOVI

683

IGlass

688
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Nr. crt.
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

771
772

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 01011 10/02/2021
M 2021 01012 10/02/2021
M 2021 01013 10/02/2021
M 2021 01014 10/02/2021
M 2021 01015 10/02/2021
M 2021 01016 10/02/2021
M 2021 01017 10/02/2021
M 2021 01018 10/02/2021
M 2021 01019 10/02/2021
M 2021 01020 10/02/2021
M 2021 01021 10/02/2021
M 2021 01022 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01023
11/02/2021
M 2021 01024
10/02/2021
M 2021 01025
M 2021 01026 10/02/2021
M 2021 01027 10/02/2021
M 2021 01029 10/02/2021
M 2021 01031 10/02/2021
M 2021 01032 10/02/2021
M 2021 01033 10/02/2021
M 2021 01034 10/02/2021
M 2021 01035 10/02/2021
M 2021 01036 10/02/2021
M 2021 01037 10/02/2021
M 2021 01038 10/02/2021
M 2021 01039 10/02/2021
M 2021 01040 10/02/2021
M 2021 01041 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01042
M 2021 01045 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01048
M 2021 01049 10/02/2021
M 2021 01050 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01051
M 2021 01053 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01054
M 2021 01055

10/02/2021

Titular
(732)
ANTENA TV GROUP SA
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL R SA
EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL R SA
COFCO International (Beijing)
Co., LTD
HOBBY HOME & DECO SRL
SISK CONTRACTOR S.R.L.
HOBBY HOME & DECO SRL
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
KLINTENSIV S.R.L.
DR REDDY'S
LABORATORIES LTD
PROFI ROM FOOD S.R.L.
BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC.
SC UNIREA PRES SRL
DALI MAG ONLINE SRL
OLTINA IMPEX PROD COM
SRL
IONUT - MIREL GIUBALCA
ANIVERSARII IMOB
CONSULT SRL
REIMAGINUM S.R.L.
948

Denumire marcă
(540)
ARENA STARURILOR
BACTERIOSEPT
NAPKLIN
DR. KLIN
VIRUKLIN
DR. SANITARY
DEZIKLIN
SEPTIPURE
KLINOPURE
KlinAll
KLINNEX
DEZINOL
MISIUNEA VERDE LA
Europa fm
Deșteptarea României

pag.
690
691
691
692
692
693
693
694
694
695
695
696
696
697
697

LUNA HOME
GIBBS COFFEE
Luna Home
KLINOPRO
ALCHOSENSE
VIRUSEPT
SEPTOLIN
KLINOGEL
AEROSAN
KLINOWIPES
KLINOL
KLINO
NEXTGUARD
KLINODIOL
REDTOZA

698
700
701
704
704
705
705
706
706
707
707
708
708
709
709

Bebe googoo
Firestone

710
712

HOTEL AURA UNIRII
DALIMAG
Grâu ușor

712
712
714

ORYON IMOBILIARE
DR. CLEAN EXPERT
ÎN CURĂȚENIE ȘI
DEZINFECȚIE
REVAMA

714
718

718
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Nr. crt.
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 01056 10/02/2021
M 2021 01057 10/02/2021
M 2021 01058 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01059
M 2021 01060 10/02/2021
M 2021 01061 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01062
10/02/2021
M 2021 01063
M 2021 01064 17/02/2021
10/02/2021
M 2021 01065
M 2021 01066 10/02/2021
10/02/2021
M 2021 01067
10/02/2021
M 2021 01068
11/02/2021
M 2021 01069
11/02/2021
M 2021 01070
M 2021 01071 11/02/2021
11/02/2021
M 2021 01072
M 2021 01074 11/02/2021
11/02/2021
M 2021 01075
11/02/2021
M 2021 01076
M 2021 01078 11/02/2021
M 2021 01079 11/02/2021
M 2021 01080 11/02/2021
M 2021 01082 11/02/2021
M 2021 01083 11/02/2021
M 2021 01085 11/02/2021
11/02/2021
M 2021 01088
M 2021 01089 11/02/2021
M 2021 01090 11/02/2021
11/02/2021
M 2021 01091
M 2021 01092 11/02/2021
M 2021 01093 11/02/2021
11/02/2021
M 2021 01094

Titular
(732)
ROMIND SERV SRL
ROPLANT SRL
ISOGREEN TM SRL-D
TIBERIU-CONSTANTIN
TURBUREANU
SC K. PROMOTION SRL
DANTE INTERNATIONAL SA
BLACK SHEEP COFFEE
SHOP SRL
ENRON COMMERCE
ONLINE SRL
FUNDATIA CIRESARII
MIHAI-CLAUDIU NISTOR
RAZVAN-DORIN ALEMAN
DANTE INTERNATIONAL SA
SB ADVANCED SYSTEMS
LTD.
SB ADVANCED SYSTEMS
LTD.
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.
CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.
ROBERT-GABRIEL BRATU
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.
AGRO DELIVERY SRL
TELECONSTRUCTIA
SLANIC SRL
SC FETAL CARE CENTER
SRL
SAHPROD METEOR SRL
POLARIS SCOUT SRL
TOP BLACK SECURITY SRL
EATBLE BRANDS SRL
MIHAIL ENE
MED LIFE SA
ORACLE ENGINEERING
SRL
CLAUDIU-OCTAVIAN PERA
CLAUDIU-OCTAVIAN PERA
LEGACY PRODUCTION
STUDIO SRL
BACO BRANDS SRL
S.C. SIS MIX VIS S.R.L.
S.C. DOI NEPOŢI PROD
S.R.L.
949

Denumire marcă
(540)
PRINTERMAG
Herbory by Roplant
Isogreen
Coliberator

pag.
718
719
719
720

BRANIO
tazz NECENZZURAT
BLACK SHEEP COFFEE
SHOP
FLUXSHOP

720
720
721

Fundatia Cireşarii
GOPUBLISH

723
723

Alconnaisseur
magic jackpot

723
724

magic jackpot

725

La cetate-n port

725

Exclusiv VIP

728

JEALOUS
SUNDY

731
732

Froopt Din grădinile noastre
Complex Panoramic

732
733

Fii sigură că totul e bine!

733

SULTAN
POLARIS SCOUT
TOP BLACK SECURITY
EATVISORY
HERA EMPIRE RESIDENCE
MedLine
Zero Gravity

733
734
734
734
735
735
736

721

BUCUREȘTI PRIN OBIECTIV 736
SUBIECTIV PRIN OBIECTIV 736
737
CLUB A
FLAMBOYANT
SMV
Doi Nepoți

737
737
739
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Nr. crt.
806
807
808
809

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 01095 11/02/2021
M 2021 01097 17/02/2021
11/02/2021
M 2021 01099
11/02/2021
M 2021 01100
11/02/2021

810
811
812
813

M 2021 01102
M 2021 01103
M 2021 01104
M 2021 01105

814

M 2021 01106

815

M 2021 01107

816

M 2021 01108

817

M 2021 01109

818
819

M 2021 01110
M 2021 01111

820
821
822
823
824
825

M 2021 01112
M 2021 01113
M 2021 01114
M 2021 01115
M 2021 01116
M 2021 01117

826

M 2021 01118

827

M 2021 01120

828
829
830
831
832
833
834

M 2021 01121
M 2021 01122
M 2021 01125
M 2021 01126
M 2021 01127
M 2021 01128
M 2021 01130

835
836

M 2021 01132
M 2021 01133

837

M 2021 01134

11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
15/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
19/02/2021
12/02/2021

Titular
Denumire marcă
pag.
(732)
(540)
739
JUSTINIAN CREȚU
ES-Q-ZET
740
CRISTIAN-MIHAI DOROFTEI BECIUL SIHASTRULUI
742
GLONOS MULTICOM SRL
Plantmaster MAESTRUL
CULTURII TALE
742
SC ALEV INTERIORS SRL
ALEV interiors instalații de
calitate
744
FRAHER SRL
TU! TOATĂ DRAGOSTEA
NATURII URMEAZĂ GUSTUL
BUN
744
MIRELA DAMARIS TODEA
D'Art
747
ZOOM TOYS S.R.L.
BrandToys by Zoom Toys
749
INOOR VISION SRL
iNoor
750
SB ADVANCED SYSTEMS
LTD.
750
SB ADVANCED SYSTEMS
magic jackpot
LTD.
751
SB ADVANCED SYSTEMS
magic jackpot
LTD
752
SB ADVANCED SYSTEMS
LTD.
753
EDUARD-EMIL OANCEA
HUP HUMAN POTENTIAL
JOURNEY
753
SVIT BRANDS SRL
ZAJA
GEORGIAN DAN ANDREI
Dulce cu Suflet WE BAKE IT . 754
YOU TAKE IT.
754
SOLAR LOGISTIC SRL
SOLAR Logistic
MAXIM CAZAC
PAX Atelierul de monumente 755
755
NUTRIETIQUE SRL
NutriEtique
755
MOTODISCOUNT.RO SRL
MOTODISCOUNT
756
ADINA SRL
NOVEL laboratory
SC ORNAMENT SRL
MARMOTEK Materialul care 756
face Diferenta
757
BISCUITS INCORPORATED Verv
SRL
759
EUROBOOK SRL
EUROBOOK UNIŢI PRIN
CĂRŢI!
760
AUCHAN HOLDING
Viață Nouă by Auchan
761
TAMÁS BÉLA TÓTH
GLOBAL FITNESS
761
OANA JITARU
Prein
761
GROOMING WORLD SRL
ALPHA PET
DANESTAR
DANESTAR TÂRGU MUREȘ 762
762
LED MARKET TECH SRL
LED Market
762
DOCENDO DTM
Aventi
SOLUTIONS SRL
WOOBA DECO SRL
WOOBA WOOD BEST ART 763
ANDRA - IOANA BUNEA
DULCELLE CHOCOLATE & 764
MORE
950
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Nr. crt.
838
839

840

841
842
843
844
845

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 01135 12/02/2021 WOWIMB SRL
M 2021 01136 12/02/2021 CLAUDIU-GEORGE SAVA
13/02/2021 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI EGALITATE
M 2021 01138
DE GEN - A.L.E.G.
14/02/2021 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI EGALITATE
M 2021 01139
DE GEN - A.L.E.G.
M 2021 01140 19/02/2021 SC ZAMANI XMR SRL
14/02/2021 ASOCIATIA LIGA
M 2021 01141
SUPORTERILOR VALCENI
M 2021 01142 16/02/2021 SC DRM MATTRESS SRL
14/02/2021 S.C. FITERMAN PHARMA
M 2021 01143
S.R.L.
15/02/2021 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI EGALITATE
M 2021 01144
DE GEN - A.L.E.G.
M 2021 01145 15/02/2021 LUCICA NEDELCU
15/02/2021 LUCICA NEDELCU
M 2021 01146
M 2021 01148 15/02/2021 ADRIAN COSMIN ZARIF
15/02/2021 SC NEXT AGE
M 2021 01149
ADVERTISING SRL
15/02/2021 SC CMC ONLINE MALL SRL
M 2021 01150
CRISTI DANIEL COMNEA
15/02/2021 INTACT MEDIA ADVISORS
M 2021 01151
SRL
M 2021 01152 15/02/2021 OLGA BABIAS
M 2021 01154 15/02/2021 DIMITRIOS XENOS
M 2021 01155 15/02/2021 DIMITRIOS XENOS
15/02/2021 CORTINA NORTH
M 2021 01156
DEVELOPMENT SRL
M 2021 01157 15/02/2021 YOUSEF AZZAM
15/02/2021 EDEN CAPITAL
M 2021 01158
DEVELOPMENT SRL
15/02/2021 EDEN CAPITAL
M 2021 01159
DEVELOPMENT SRL
15/02/2021 UNILEVER IP HOLDINGS
M 2021 01161
B.V.
M 2021 01164 15/02/2021 MARIUS- TILICA STAN
M 2021 01166 15/02/2021 QUATRO-SERVICE SRL
15/02/2021 AGREMENT EXPRES
M 2021 01169
COMERT-B SRL
M 2021 01170 15/02/2021 SC APEMIN ZIZIN SA
M 2021 01171 15/02/2021 LIVIA BORDEA

951

Denumire marcă
(540)
WOW Imobiliare
X-CUT STUDIO
Festivalul Egalităţii de Gen

pag.
766
768
768

ȘiEuReușesc

772

ZAVORA
BRIGADA ZĂVOI 1998

777
778

DeSomn
SINDOPLAST

778
778

#ŞIEUREUŞESC

779

MOTIVIT
Kineto Smile Reuşim
împreună!
Life Style Zone
ZEPO

784
785

CMC Electro

786

IMA INTACT MEDIA
ACADEMY
S Soet
MedIn
MedIn
CORTINA NORTH

786

HS Hollywood Smile Center
CORTINA RESIDENCE

791
792

CORTINA ACADEMY

792

Derma Series by Dove

793

Mario Stan
BRAD ACASĂ
AEC BIJUTERII FĂURITE CU
SUFLET
zizin ÎN ARMONIE CU TINE
NEBUN by Cătălin Bordea

793
793
795

785
785

788
789
789
790

795
796
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Nr. crt.

866

Nr. depozit
(210)

M 2021 01172

867

M 2021 01173

868

M 2021 01174

869

M 2021 01175

870

M 2021 01176

871
872
873

M 2021 01177
M 2021 01178
M 2021 01179

874
875
876

M 2021 01180
M 2021 01181
M 2021 01182

877
878

M 2021 01183
M 2021 01184

879
880
881
882
883

M 2021 01185
M 2021 01186
M 2021 01187
M 2021 01188
M 2021 01190

884
885

M 2021 01193
M 2021 01194

886
887

M 2021 01195
M 2021 01196

888

M 2021 01198

889

M 2021 01199

890
891
892

M 2021 01200
M 2021 01202
M 2021 01203

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
15/02/2021 ASOCIATIA SOCIOCULTURALA LOKSI BLUESCAFE
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET
15/02/2021 SC TERMOPANELI PROD
SRL
15/02/2021 ASOCIATIA SOCIOCULTURALA LOKSI BLUESCAFE
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET
15/02/2021 SINDICATUL NATIONAL
AL POLITISTILOR DE
PENITENCIARE (SNPP)
15/02/2021 CMC ONLINE MALL SRL
CRISTI DANIEL COMNEA
15/02/2021 MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION SRL
15/02/2021 ADRIAN-IONEL MIHALCEA
15/02/2021 BIORITA CONCEPT SRL
15/02/2021 EXTRAMALL
INTERNATIONAL GROUP
SRL
15/02/2021 AGROALPIN LOGISTIC SRL
15/02/2021 TRIMUS PROD SRL
15/02/2021 SPIRIDON ALEXANDRAALICE PFA
15/02/2021 VALBI SECURITY SRL
15/02/2021 DURBAC MEDICAL TECH
SRL
16/02/2021 EPIC SOCIETY SRL
16/02/2021 SC MAXIM TEXTIL SRL
16/02/2021 SC GELU COM SRL
16/02/2021 S.C. CAFE STORY S.R.L.
16/02/2021 SC LOOP PRODUCTIONS
SRL
16/02/2021 SC LIBERTY STREET SRL
16/02/2021 SC JUDY CREATIVE
STUDIOS SRL
16/02/2021 MARIAN PETCU
16/02/2021 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.
16/02/2021 APICOLA PASTORALGEORGESCU SRL
16/02/2021 MADĂLINA-ELENA
PETRESCU
16/02/2021 IOSIF BALINT
16/02/2021 MORARU EDUARD
952

Denumire marcă
(540)
Korona Rádió

pag.
796

ROBRICK TERMOSISTEME 798
DECORATIVE
802
Korona TV

Poliția Penitenciară SNPP

804

CMC

804

MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION
Fixist HAIR STUDIO
BIORITA
WeekEnd în Familie

805

ECODACIA
Trimus
Alice în Țara Legumelor

807
811
812

VALBI SECURITY
DELTA Clinic Dent health and
science Zâmbește mai mult!
EPIC BURGERY
MAXIM TEXTIL
SERENITY SLEEP
Coffe Story
Ku-sMO

812
813

4people
JUDIOS

815
816

FICATROPIN
SUNDY

816
816

NATERRA

817

folina

817

+ BALINT
OnlyNetwork.ro

818
818

805
806
806

813
814
814
815
815

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr. crt.
893

894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

910

911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2021 01204 16/02/2021 IOSIF BALINT
16/02/2021 ARIVIA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE
ANONYME TRADING AS
M 2021 01205
ARIVIA SA.
16/02/2021 UPFIELD EUROPE B.V.
M 2021 01206
M 2021 01207 16/02/2021 LA BUTIC ON-LINE
16/02/2021 UPFIELD EUROPE B.V.
M 2021 01208
16/02/2021 UPFIELD EUROPE B.V.
M 2021 01209
M 2021 01210 16/02/2021 SC VELMAR PROTECT SRL
M 2021 01212 16/02/2021 VALENTIN VIDAICU
M 2021 01213 16/02/2021 OVIDIU HUŢANU
16/02/2021 SC VERTICAL DECOR SRL
M 2021 01214
M 2021 01215 16/02/2021 INFOSEC CENTER SRL
16/02/2021 SC EURO PARTS
M 2021 01216
DISTRIBUTION SRL
M 2021 01217 16/02/2021 FILIP AGRI BUSINESS SRL
M 2021 01221 16/02/2021 STEFAN HANC
M 2021 01222 16/02/2021 ROSAVIS PROD SRL
16/02/2021 ADRIAN-PETRU TUGUI
M 2021 01224
ISABELLA DIANA PRUTEAN
17/02/2021 DASK COSMETICS S.R.L.
M 2021 01227
17/02/2021 STOICA C TUDOR
PERSOANA FIZICA
M 2021 01228
AUTORIZATA
17/02/2021 OLGA FLORENTINA
GUDYNN
CĂTĂLIN CONSTANTIN
M 2021 01230
GUDYNN
M 2021 01231 17/02/2021 VLADISLAV NISTREAN
17/02/2021 DAIMON FOOD TRUCK SRL
M 2021 01233
M 2021 01234 17/02/2021 VITICOLA SA
17/02/2021 IMPACT DEVELOPER &
M 2021 01235
CONTRACTOR SA
M 2021 01237 17/02/2021 DAB AUTO SERV SRL
M 2021 01238 17/02/2021 T&T CONSULTING 2001 SRL
17/02/2021 SC ENERGO CON GRUP
M 2021 01239
SRL
M 2021 01242 17/02/2021 KRIMELTE OÜ
M 2021 01243 17/02/2021 COSMIN POPA DRAGHIA
M 2021 01244 17/02/2021 ROZANI KRAFT SRL
M 2021 01245 17/02/2021 DAB AUTO SERV SRL
953

Denumire marcă
pag.
(540)
818
B BALINT PRODUCTS
819
Violife 100% Vegan
COCOSPREAD cool original

Rama for BAKING Buttery
taste
FOCA
Rama 100% NATURAL
INGREDIENTS for BAKING
CLASSIC Rama 100%
NATURAL INGREDIENTS
VELMAR PROTECT
AVEC PONTON
BADA BING RESIDENCE
Insula de Perdele, Draperii,
Jaluzele si Rolete
AgKultur
epiese.ro

820
821
821
823
824
824
825
826
826
827

827
Filip AGRIBUSINESS
831
H HANC
rodnic PENTRU CEI HARNICI 840
841
Wabi Sabi
DASK Different Approach to
Skincare
somnoroși

841

OLGA GUDYNN ȘCOALA
VIITORULUI

842

BIGRITRANS
PIZZA&MORE
STĂMÂZZANCOADĂ
ARGOS
IMPACT Smart

843
844

DAB AUTO SERV
TT & CONSULTING
SUNNYON

845
846
846

BOXER
PROPORZIONI OTTIMALI
KABINETT PRODERMA
DAB Auto Rulate

846
847
848
849

842

844
845
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Nr. crt.
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 01246 17/02/2021
M 2021 01248 17/02/2021
M 2021 01250 17/02/2021
M 2021 01251 17/02/2021
M 2021 01252 17/02/2021
M 2021 01253 17/02/2021
M 2021 01254 17/02/2021
M 2021 01255 17/02/2021
17/02/2021
M 2021 01256
17/02/2021
M 2021 01257
M 2021 01258 17/02/2021
M 2021 01259 17/02/2021
17/02/2021
M 2021 01260
M 2021 01261 17/02/2021
17/02/2021
M 2021 01262
M 2021 01263 17/02/2021
18/02/2021
M 2021 01266
18/02/2021
M 2021 01267
M 2021 01272 18/02/2021
M 2021 01274 18/02/2021
18/02/2021
M 2021 01275
18/02/2021
M 2021 01276
M 2021 01277 18/02/2021
M 2021 01279 18/02/2021
M 2021 01283 18/02/2021
M 2021 01285 18/02/2021
18/02/2021
M 2021 01287
M 2021 01289 18/02/2021
M 2021 01291 18/02/2021
18/02/2021

952

M 2021 01292

953
954

M 2021 01293
M 2021 01294

955
956

M 2021 01295
M 2021 01296

18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021

Titular
(732)
ELECTRONIC LIVE SRL
TRAIAN VASEA
LUXFER SRL
AKTIV-POWER SRL
OVIDIU-ALEXANDRU ALBU
SIMPLU SRL
SIMPLU SRL
ASOCIATIA NORD
DINO GRAPHICS SRL

Denumire marcă
(540)
AUTO-VOX
WHITE TITANIC
LUXFER
FORJA tools
DADA Events
SIMPLU
SIMPLU
Nord
Kef CĂRBUNE CU CHEF DE
GRĂTAR
ASOCIATIA NORD
MARATONUL NORDULUI
#AleargăPădure
ASOCIATIA NORD
MUZEUL NORDULUI
ELCAS PRODIMPEX SRL
Elcas
ASOCIATIA NORD
ZN ZILELE NORDULUI
#RĂDĂCINILECRESC
SC RATUR TRANS SRL
Embacher
PROFI ROM FOOD SRL
BRUTĂRIA VECHE copt cu
drag
RADIO GUERRILLA SRL
ROZ. Pentru neascultătoare.
SC HEATING AND COOLING HEATCO HEATING &
SRL
COOLING ENGINEERING
SC INTERPIXEL DYNAMICS zmeul
SRL
LA VOIKIS PIZZA SRL
Gemenii PIZZA
OZ STYLE SRL
MAGIC ROPE
ADAMA CELSIUS B.V.,
TEFLUREX
CURACAO BRANCH
ATLAS INTEGRATED
atlas
TECHNOLOGIES SRL
GYMONE SRL
Gym One
CAT MUSIC SRL
TRU MORNING
BOGDAN STAN
GATE STORE
MEDIMA HEALTH S.A.
Medima
TERMINAL FASHION SRL
TERMINAL OF FASHION
TOFF.RO
DOREL FIRESCU
DC CLINIC
ASOCIAŢIA TERRA ACT
Soare Răsare
BRITISH AMERICAN
KENT MODE. EDGY
TOBACCO (BRANDS) INC. FORMAT. CONSISTENT
DELIVERY.
BRITISH AMERICAN
KENT. WORLD'S FINEST
TOBACCO (BRANDS) INC. TOBACCOS.
MEDICINAS SRL
BIZANTINOS
DOBROGEA GRUP SA
DOBROGEA Bun,
dintotdeauna
DOBROGEA GRUP SA
DOBROGEA
954

pag.
849
852
852
853
853
853
854
855
856
857
858
860
860
862
865
865
867
868
868
868
869
869
869
870
870
871
872
872
872
873

873
874
875
876
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Nr. crt.
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

Nr. depozit Dată depozit
(210)
(151)
M 2021 01297 18/02/2021
M 2021 01299 18/02/2021
M 2021 01300 18/02/2021
M 2021 01301 18/02/2021
M 2021 01302 18/02/2021
18/02/2021
M 2021 01303
18/02/2021
M 2021 01304
19/02/2021
M 2021 01306
M 2021 01307 19/02/2021
M 2021 01309 19/02/2021
M 2021 01310 19/02/2021
19/02/2021
M 2021 01312
19/02/2021
M 2021 01313
M 2021 01314 19/02/2021
M 2021 01318 19/02/2021
M 2021 01321 19/02/2021
M 2021 01322 19/02/2021
M 2021 01324 19/02/2021
19/02/2021
M 2021 01325
19/02/2021
M 2021 01328
M 2021 01330 19/02/2021
M 2021 01332 19/02/2021
19/02/2021
M 2021 01333
19/02/2021
M 2021 01335
19/02/2021

981
982

M 2021 01336
M 2021 01337

983

M 2021 01338

984

M 2021 01339

985
986
987

M 2021 01340
M 2021 01342
M 2021 01343

988

M 2021 01344

Titular
(732)
DOBROGEA GRUP SA
HYPER BNDF SRL
DANTE INTERNATIONAL SA
DANTE INTERNATIONAL SA
DANTE INTERNATIONAL SA
ALMA FINCONSULTING SRL
ECO PLAST IND SRL
LOREDANA CLAUDIA
SIGHET
PASTA GYERMELY SRL
IOANA-ADELINA CRISAN
ANTENA TV GROUP SA
INTEGRATED SOLUTIONS
PROVIDER SRL
IDEAL TECHNOLOGY AG
SRL
SC DELY DONATELLO SRL
JU HONG COMERCIAL SRL
LIVADA ADVERTISING SRL
ANCA-MARIA CERNEA
SZECSI ATTILA
ALEXANDRU SUSNOSCHIŢIFREA
HTW LASERCUT & 3D
PRINTING SRL
MOBIL GUARD SECURITY
HEIDI CHOCOLAT SA
CONTASK TEAM SRL
IULIAN LIVIU BASCHIR
HEIDI CHOCOLAT SA
HEIDI CHOCOLAT SA

19/02/2021
19/02/2021

SC SILKWEB SRL
HEIDI CHOCOLAT SA

19/02/2021

HEIDI CHOCOLAT SA

19/02/2021

HEIDI CHOCOLAT SA

19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021

VIOREL TODORUT
SC GBR PROJECTS SRL
PETRE-SORIN SAVIN
ADRIAN BOLD
955

Denumire marcă
(540)
DOBROGEA TRADIȚII
TREI IZVOARE
BEAUTYNAME
BEAUTYNAME BY eMAG
BN By eMAG
VIDEO MED Solutia ta de
telemedicina
EPIND Pentru ca sunt atatea
de facut aici
chocoberry

pag.
877
877
877
879
880
882
883
894

AURIA
ecolady
ANTENA GROUP
LIKE SMART integrated
solutions provider
ideal STORE

895
895
896
897

PIZZA MASTRO TITTA
C_Rui
DraCola
rozmarin concept
GASTRO MOOD
DOR DE ROD

900
900
901
901
901
902

3D In The Box we bring
technology to you
MOBIL GUARD SECURITY
HEIDI PLUMS in chocolate
ConTask

902

HEIDI Vitality Almonds &
Hemp LIMITED
HEIDI Vitality Cranberry
Harmony ENRICHED With
QUINOA
GO FUNNEL
HEIDI vitality hazelnut
inspiration ENRICHED with
BISCUIT
HEIDI Vitality Orange Energy
ENRICHED With GINGER
HEIDI Easter Venture
PRALINE DESSERT
FLOWER POWER
NOMAD CAR WASH
4office

905

898

903
904
904

905

906
906

907
907
908
908
909
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Nr. crt.

Nr. depozit
(210)

989

M 2021 01345

990
991

M 2021 01346
M 2021 01347

992
993

M 2021 01348
M 2021 01349

994

M 2021 01350

995
996
997
998
999

M 2021 01351
M 2021 01352
M 2021 01354
M 2021 01355
M 2021 01358

1000
1001
1002
1003

M 2021 01359
M 2021 01360
M 2021 01364
M 2021 01531

Dată depozit
Titular
(151)
(732)
19/02/2021 DARGEN PRODUCTS SRL
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
21/02/2021
21/02/2021
21/02/2021
22/02/2021
26/02/2021

SC PODGORIA SILVANIA
SRL
JT INTERNATIONAL SA
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
VICTORIŢA RADU
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
SC MONDIAL SELECT SRL
ROMATEC PACKAGING SRL
REMEDIAVERT SRL
TECH GRID SRL
GEORGIANA-MARINA
PLESU
SC RATUR TRANS SRL
BORA SECURITY SRL
SAMSON SECURITY SRL

956

Denumire marcă
(540)
D DARGEN For those who
want more
DACIDAVA

pag.
911
911

LD QUALITY+
HAUTE COUTURE LA
MAGNIFIQUE
TAXI MONDIAL
HAUTE COUTURE
L'INGENUE
HAUTE COUTURE LA
DESIRABLE
TAXI MONDIAL Select
PERLA CIUCAȘULUI
BeWell Your natural way
TOO GOOD FOR SCHOOL
AMURG

912
912

Livada Lagunei
BORA SECURITY
SAMSON SECURITY

916
919
919

913
913
913
914
914
914
915
916

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGEII NR. 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.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(210)
(151)
(732)

M 2020 04866

14/07/2020
S.C. HOLDING COM S.R.L.,
CART.MICRO 14, ALEEA
CENTRALA, JUD. BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740)

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

M 2020 05473

04/08/2020
TIMO SERV SRL, STR. SANDU
ALDEA NR. 1, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, CENTRUL
NAVROM RIVER, CAM. 302, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

(540)

Pâinea lu'Ion
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04997

COVRIGI DE BRĂILA

17/07/2020
SC BIVUAC IMPEX SRL, STR.
PRECUPETII VECHI NR. 46-48,
PARTER, APT. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020686, ROMANIA

(531)

Bazar Obor
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
managementul activităților comerciale.
36. Închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, gestiunea proprietăților comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Covrigi.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de administrare
a programelor de fidelizare, motivare şi
recompensare a consumatorilor, consultanță
în managementul afacerilor și organizarea
afacerilor, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comandă prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
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de marketing şi materiale promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și en-gros,
servicii de agenții de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi și vânzări online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
publicare de materiale publicitare online, servicii
oniline de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: covrigi.
───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 05721

(740)

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

14/08/2020
RALUCA MAKE-UP SRL, BD.
ION MIHALACHE NR. 154, BL. 5,
SC. C, ET. 7, AP. 93, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben auriu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Academii
(educație),
administrarea
serviciilor educaționale, ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, cursuri de cosmetică, cursuri de formare
avansată, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
educație, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminare
profesionale, formare complementară (instruire),
formare practică (demonstrație), furnizare de
cursuri de instruire, furnizarea de instruire
online, furnizarea de tutoriale online, instruire,
organizare de ateliere profesionale și cursuri
de pregătire profesională, organizare de
ateliere și seminare, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe în scopuri educaționale, organizare
de cursuri, organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizarea de programe didactice, organizarea
și conducerea de workshop-uri, pregătire și
instruire, realizare și coordonare de cursuri de
formare, reorientarea profesională, servicii ale
unei academii de formare, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), servicii de formare
profesională, servicii de instruire oferite de
școlile de frumusețe, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire.
───────

ACADEMIA de MAKEUP RALUCA PARASCHIV
960
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05751

(210)
(151)
(732)

CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

14/08/2020
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.
REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

M 2020 05764

16/08/2020
SC ALDO MUSIC MANAGEMENT
SRL, STRADA GEORGE COSBUC,
NR. 16, JUDEŢ BRASOV, RASNOV,
505400, BRAȘOV, ROMANIA

NOVEMBER MUSIC
(511)

(540)

Cocosel de Munte
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări muzicale, descărcabile.
41. Interpretare de muzică și canto, editare
muzicală, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, compunere de muzică pentru
terți, compunere de cântece.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 05752

(740)

CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

14/08/2020
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.
REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

15/09/2020
GABRIEL FLORINEL FLOREA,
STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

Lutică de roșii
(511)

(540)

Cocosel de Horezu
(511)

M 2020 06515

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Sosuri dulci, picante, cu sau fără pătrunjel.
35. Servicii de vânzare cu sosuri dulci, picante,
cu sau fără pătrunjel prin magazine fizice și
online.

───────

961

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06580

17/09/2020
MARIAN LUCIAN CRISTACHE,
BLD. 1 MAI NR. 31, BL. C11, SC.
B, ETAJ 1, AP. 51, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

marhaba ARABIC ESSENCE
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
───────

962

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. 07/2021
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. crt.
1
2
3

Nr. depozit Dată depozit
Titular
(210)
(151)
(732)
M 2020 04866 14/07/2020 S.C. HOLDING COM S.R.L.
M 2020 04997 17/07/2020 SC BIVUAC IMPEX SRL
M 2020 05473 04/08/2020 TIMO SERV SRL

Denumire marcă
(540)
Pâinea lu'Ion
Bazar Obor
COVRIGI DE BRĂILA

4

M 2020 05721

14/08/2020

5
6

M 2020 05751
M 2020 05752

14/08/2020
14/08/2020

7

M 2020 05764

16/08/2020

SC ALDO MUSIC
MANAGEMENT SRL

NOVEMBER MUSIC

961

8

M 2020 06515

15/09/2020

Lutică de roșii

961

9

M 2020 06580

17/09/2020

GABRIEL FLORINEL
FLOREA
MARIAN LUCIAN
CRISTACHE

RALUCA MAKE-UP SRL

ACADEMIA de MAKE-UP
RALUCA PARASCHIV
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel de Munte
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel de Horezu

965

pag.
959
959
959
960
961
961

marhaba ARABIC ESSENCE 962

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32,
DIN LEGEA NR. 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.
Cei interesaţi pot contesta deciziile OSIM la Comisia de contestaţii
din OSIM în 30 de zile de la publicare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2011 04419

(111)173140

14/06/2011
SC ROUND THE WORLD TRAVEL
SRL, CALEA FLORESCA NR. 167,
ETAJ 4, CAMERA B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014459, ROMANIA

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)
(151)
(732)

(540)

rtw round the world

Digi AnimalWorld

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 18.05.06;
27.05.01
(591) Culori revendicate: mov, lila, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2012 06381

(111)173279
09/10/2012
SC RCS & RDS SA, STR. DR.
STAICOVICI NR. 75, CLĂDIREA
FORUM 2000, FAZA I, ET. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050557,
ROMANIA

M 2012 06504

(111)173104

04/10/2012
TINJALA MEDREA ALEXANDRA
SPERANTA, STR. MUZELOR
NR. 20, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Magazinul de cauze
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
969

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2012 06718

(111)173211

17/10/2012
BARA NICOLAE, ŞOS.
ANDRONACHE, NR. 83. B,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE PAUL,
ALEEA COMPOZITORILOR NR. 1,
BL. E 21, AP. 35, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2012 06790

(111)173197

19/10/2012
SC MD I FLEISCH SRL,
CALEA PUCIOASEI NR. 38,
SAT SOTANGA, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, COMUNA
SOTANGA, ROMANIA

(540)

MDI TV
(531)

ACACIA VILLAGE YOU
learn.YOU create.YOU
play.YOUnique
(531)

Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.10;
27.05.15; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate a activităţilor proprii, prin toate
mijloacele mass-media, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii în ţară şi
străinătate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
de activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, creare şi menţinere pagină web.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
27.05.15; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, albastru,
alb,gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Distribuitoare automate.
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, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, clişee.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport, necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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)
(151)
(732)

(540)

M 2012 06950
(111)173083
26/10/2012
SC CLINICA DENTARA DENTAL
TOUR SRL, STR. ARDEALUL NR.
77, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300154, ROMANIA

Inn Dental Dental Clinic

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173519
06/12/2012
LAURA LAZAR, STR. PEŞTERA
DÂMBOVICIOARA NR. 2, BL. M12,
SC. 2, AP. 62, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2012 07864

Laura Lazar
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(111)173150

(210)
(151)
(732)

M 2012 07884

(740)

IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

06/12/2012
DRAGAN VALENTIN, STR. CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 218, BL.
V47, SC. 1, AP. 24, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
MATEI VASILE-GABRIEL,
STR. ALEEA PICTOR DIMITRIE
HÎRLESCU BL. 7, SC. C, AP. 2,
JUDEŢUL SUCEAVA, FĂLTICENI,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.08;
27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.

Kids Casting

───────
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
29.01.15
Culori revendicate: verde, roz,
portocaliu, albastru, galben, mov,
turcoaz
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(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
artişi, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173402
17/12/2012
SC KLEVEK GROUP SRL, ŞOS.
DE CENTURĂ NR. 2-4, SAT
TUNARI, JUD. ILFOV, COMUNA
TUNARI, ROMANIA

M 2012 08070

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2012 07937

(111)173153

10/12/2012
PIPEREA GHEORGHE, STR.
CUZA VODĂ, NR. 132, BL. 1,
SC. 2, ET. 2, AP. 26, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040286, ROMANIA

eco farm fresh bio
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.08;
27.05.07; 05.03.14
(591) Culori revendicate: galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ouă

PARAKLETOS

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de informare şi educare în vederea
apărării drepturilor consumatorilor.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2012 08153
(111)173524
19/12/2012
TARAŞ MIRELA-LUCIA, STR.
DEALUL CETĂŢII NR. 111A,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

(740)

BP BLITZ PARTY
WEDDINGS & EVENTS
Designing Your Dreams!
(531)

(111)173208
19/12/2012
HOSSU CRISTIAN-VOICU, STR.
TOPORAŞI NR. 31, BL. 1, SC.
C, ET. 6, AP. 104, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOŞ,
B-DUL GHICA TEI NR. 91, BL.
T32, SC. 1, AP. 52, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GIURCĂ ANAMARIA, STR.
COSTACHE CONACHI NR. 12, BL.
6 C, SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2012 08155

IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

CAREER INNOVATION WEEK

Clasificare Viena: 27.05.14; 27.05.11;
27.05.01; 26.01.18
(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),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
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.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2012 08158
(111)173206
19/12/2012
GIURCĂ ANAMARIA, STR.
COSTACHE CONACHI NR. 12, BL.
6 C, SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
HOSSU CRISTIAN-VOICU, STR.
TOPORAŞI NR. 31, BL. 1, SC.
C, ET. 6, AP. 104, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOŞ,
B-DUL GHICA TEI NR. 91, BL.
T32, SC. 1, AP. 52, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

(111)173207
19/12/2012
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOŞ,
B-DUL GHICA TEI NR. 91, BL.
T32, SC. 1, AP. 52, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
HOSSU CRISTIAN-VOICU, STR.
TOPORAŞI NR. 31, BL. 1, SC.
C, ET. 6, AP. 104, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
GIURCĂ ANAMARIA, STR.
COSTACHE CONACHI NR. 12, BL.
6 C, SC. A, ET. 3, AP. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2012 08159

(740)

IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, CALEA VITAN NR.
106, BL. V40, SC. 3, ET. 3, AP. 69,
SECTOR 3, BUCURESTI

(540)

CONSULTING DAYS
(511)

TOP TALENTS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2012 08173

(111)172924

20/12/2012
SC ASIGURARI 24 SRL,
STR. DUNĂRII BL. 1603, AP.
54, JUDEŢUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri şi unsori industriale, în special
uleiuri pentru motoarele autoturismelor şi
autoutilitarelor, ulei multigrad pentru ungerea
motoarelor Diesel cu alimentare naturală, de
capacitate mică şi medie ale autoutilitarelor,
utilajelor agricole, de terasare şi de construcţie
a drumurilor, precum şi ale unor echipamente
industriale, ulei pentru mecanisme de transmisie,
mecanisme de distribuţie şi diferenţiale, ulei
hidraulic recomandat în cazul sistemelor
hidraulice, ulei de uz general pentru ungerea în
amestec a motoarelor în doi timpi.
───────

ASIGURARI 24
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 23.01.25;
27.07.11
(591) Culori revendicate: roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare şi în special
intermediere asigurări.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173242
31/05/2013
LUX DIVINA SRL,
STR. 13 DECEMBRIE NR. 96,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500164,ROMANIA
M 2013 03758

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2013 00957

(111)173280

13/02/2013
SC IMPAR SRL, STR.
LEMNARILOR NR. 14/B, JUD.
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089,
COVASNA, ROMANIA

(540)

LUX DIVINA
(531)

Clasificare Viena: 29.01.05; 05.03.14;
27.05.02; 27.05.09
(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

IMPAR ECOLUB
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2013 04132
(111)173431
14/06/2013
SC RINGIER ROMANIA SRL,
B-DUL DIMITRIE POMPEIU
NR. 6,SECTOR 2, BUCURESTI,
020337,ROMANIA

(210)
(151)
(732)

SPORTBLITZ

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(511)

CAMPIOANA
UNEI MARI IUBIRI

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2013 04469

(111)173283

27/06/2013
SC ZORILE TOYS SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 18, BL. 18,
AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, 905500, ROMANIA

Sandalandala
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.15; 27.05.08
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea şi administrarea
afacerilor, activităţi de birou.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică.
───────

(111)173202
03/07/2013
CLUB SPORTIV U CRAIOVA
SA,
STR. ŞTIRBEI VODĂ NR. 30,
CLĂDIREA MALMO, ET. 3,
BIROUL4, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA,200423, ROMANIA
M 2013 04653

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.
18. Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale, geamantane şi valize, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase), materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice), materiale textile fibroase
brute.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

M 2013 06111

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2013 05866
(111)173116
21/08/2013
SC DELTA STUDIO SRL, STR.
BRÂNDUŞELOR NR. 8, BL. V77,
SC. 1, ETAJ 1, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031254, ROMANIA

(540)

MARGINENI
(511)

SMART LUXURY
(511)

(111)173212
29/08/2013
SC POPASUL TREBES SRL,
CALEA MOINEŞTI NR. 31,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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), materiale
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caractere tipografice,
forme de tipar.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente (cu excepţia celor din
metal).
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2013 06471

13/09/2013
GKONOS GEORGIOS, STR.
KARATASOU 12, KASTORIA,
GRECIA
LUPAS-TICU JANOS, STR.
DRUMUL POTCOAVEI NR. 57
BIS, VILA 2, PIPERA, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

───────

Paisi
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de
animale, geamantane şi valize.
25. Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2013 08770

(111)173302

03/12/2013
PUŞCAŞU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(111)173394
13/01/2014
SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA,
CALEA FLOREASCA NR. 169 A,
CLĂDIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 14459, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 00127

(740)

SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010352

(540)

SERENAX

ŞCOALA ZIDARILOR
- PENTRU MESERIAŞI
ADEVĂRAŢI CARE
ÎŞI IUBESC MUNCA!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse anxiolitice, antistres diurn.
───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 00016

(111)173474

06/01/2014
DARLAIANE DUMITRU, STR.
SALCÂMILOR NR. 11, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900607, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

mio ESPRESSO CAFFE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 11.03.04; 27.05.08
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 00289
(111)173393
17/01/2014
SC ARHIDIS DESIGN SRL, STR.
SĂVINESTI NR. 5, BL. B, ET. 10,
AP. 65, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173477
22/01/2014
SC GRADINA DE VARA BOEMA
SRL, STR. IULIU MANIU NR. 34,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA
M 2014 00378

PLOT COFFEE SHOP
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.09;
27.05.15; 29.01.14
(591) Culori revendicate: negru,
portocaliu,visiniu, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

BOEMA CASA.1869
ATTESTATUM
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe, sucuri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2014 00674
(111)173403
03/02/2014
ART & CRAFT DESIGN SRL,
INTRAREA NARCISELOR NR. 8,
ET. 1, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173303
11/02/2014
PUŞCAŞU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2014 00892

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

MAGNUM MINERALE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.
───────
(531)
(511)

Clasificare Viena: 03.07.17; 24.09.24
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),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă neincluse în alte clase.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(111)173304
13/03/2014
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2014 01757

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

Oriunde Oricând 1mediat
(531)

Clasificare Viena: 27.05.15; 27.07.11;
29.01.03; 29.01.15
(591) Culori revendicate: verde (pantone
323C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2014 02153
(111)173305
27/03/2014
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173307
29/07/2014
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2014 05212

ENZIREM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice,
cu
excepţia
vaccinurilor împotriva gripei, pentru uz uman.

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

Laboratoarele Remedia
(531)

Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.08;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (pantone
363C), verde închis (pantone 350C),
roşu (pantone 485C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.

(540)

(540)

M 2014 05211

29/07/2014
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.
───────

(111)173306

29/07/2014
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

EDULCOREM
(511)

(111)173308

GREEN STARLET

───────

(210)
(151)
(732)

M 2014 05216

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.

M 2014 05217

(111)173309

29/07/2014
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

PROBIOREM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 00391
(111)173310
22/01/2015
SC LABORATOARELE REMEDIA
SRL, STR. CĂLĂRAŞI NR.
291, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

(111)173388
25/11/2015
MISS MARY A LITTLE SRL, STR.
TRIFEŞTI, NR. 5A, ET. 5, AP.
48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2015 07834

(740)

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

green sugar dulce natural
MISS MARY A LITTLE

(531)

Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.02;
27.05.15; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, orange, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente dietetice.
30. Îndulcitori naturali, pe bază de extract
de stevia rebaudiana, sub formă de de
comprimate, pudră, granule, cristale, instant,
sirop, masticabile sau sub formă lichidă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2015 06507

(111)173311

02/10/2015
SC LABORATOARELE REMEDIA
SRL, STR. CĂLĂRAŞI NR.
291, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SILIMAREM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre
preţioase, ceasuri, casete pentru bijuterii şi cutii
pentru ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Asistenţă
şi
consultanţă
privind
comercializarea produselor terţilor, servicii de
marketing, promovare şi publicitate pentru
produsele terţilor, servicii de comercializare cu
amanuntul ale bijuteriilor, ceasurilor şi articolelor
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata ale produselor terţilor
prin intermediul magazinelor de prezentare şi
al magazinelor online, expoziţii comerciale şi
servicii expoziţionale cu scop comercial sau
publicitar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2015 08204

(111)173423

14/12/2015
EDITURA PHILOBIA, BDUL.
UNIRII NR. 20, BL. C5, SC. 1,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

PHILOBIA

M 2016 00054

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

ECOLOGIA INTERIOARĂ

08/01/2016
STAN IOAN OVIDIU, STR. 9
MAI, BL. 20, SC. C, AP. 16, JUD.
BRAŞOV, CODLEA, ROMANIA

(540)

Codlea Info
(531)

M 2015 08205
(111)173424
14/12/2015
EDITURA PHILOBIA, BDUL.
UNIRII NR. 20, BL. C5, SC. 1,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)173088

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 07.01.01; 24.01.05;
24.01.17; 24.09.05; 27.03.01; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08
(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),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
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de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2016 00080

(210)
(151)
(732)

(111)173509

08/01/2016
CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE NICOLAE MONICA,
STR. BUCUREŞTI, BL. 113, SC. B,
PARTER, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(740)

(111)173204
06/06/2016
GOLD YARNS TEXTILE S.R.L.,
STR. BARAJULUI NR. 78,
JUDEŢUL NEAMŢ, BICAZ, NEAMȚ,
ROMANIA
M 2016 04022

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

ATELIERUL LUI PIXIE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

CANGURO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.01.16;
03.05.24; 03.05.15; 03.04.11
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
23. Fire de uz textil.
───────

(111)173117

(210)
(151)
(732)

M 2017 01906

(740)

S.C. NOMENIUS S.R.L., PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU, NR.1,
ET.2, AP.6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021403, ROMANIA

21/03/2017
TARGULDECARIERE SRL,
STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
4, JUDEŢUL SĂLAJ, ŞIMLEUL
SILVANIEI, ROMANIA

(540)

Târgul de Cariere
984

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 02592

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2017 05230

(111)173028

10/08/2017
AQUA NRG INVESTMENTS
LIMITED, LAMPOUSAS 1,
NICOSIA, P.C. 1095, CIPRU

RATZA & RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(111)173312

20/04/2017
PUSCASU CEZAR, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

SHAKE

(540)

(531)

Organic linnea
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.16;
27.05.01; 27.03.15; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, 374C,
369C, 7483
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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 dăunătorilor, fungicide,
erbicide, toate aceste produse fiind produse
organice.
───────

Clasificare Viena: 11.03.02; 26.01.16;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi aperitive nealcoolice, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice cu aromă de
cafea, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, extracte
nealcoolice din fructe, băuturi nealcoolice din
suc de fructe, must nefermentat din struguri,
apă (băuturi), apă gazoasă, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, esențe pentru fabricarea
băuturilor, apă Seltzer, băuturi izotonice, bere din
ghimbir, kvas (băutură nealcoolică), cocktailuri
nealcoolice, cocktailuri pe bază de bere,
limonadă, ape care conțin oxid de litiu,
ape minerale (băuturi nealcoolice), băuturi
nealcoolice din aloe vera, băuturi pe bază de
orez, altele decât înlocuitorii de lapte, băuturi
pe bază de soia, altele decât înlocuitorii de
lapte, băuturi pe bază de zer, sucuri din legume
(băuturi), băuturi pe bază de lapte de migdale
(orgeat), must de bere, bere, pudră pentru a
face băuturi efervescente, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), cidru nealcoolic, siropuri pentru
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limonade, siropuri pentru băuturi, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, preparate pentru
fabricarea apei minerale, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, smoothies,
sifon, sucuri de fructe, bere din malț, must din
malț, băuturi pentru sport îmbogățite cu proteine,
apă de masă, musturi, pastile pentru băuturi
efervescente, suc de roșii (băuturi), băuturi
răcoritoare, nectar nealcoolic din fructe, șerbeturi
(băuturi).

M 2017 05377

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2017 05321

(111)173415

(111)172897
21/08/2017
SC MOLDTEK 2003 SRL, B-DUL
DECEBAL NR. 86, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

17/08/2017
MIHAI-ALIN BOLBOS, STR.
TARPIULUI NR. 31G, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420062, ROMANIA

TEK 2003
(531)

BB BISTRITA BUSINESS.RO
(531)

Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.07;
27.05.01; 27.05.12; 27.05.19; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
29.01.12; 27.07.11; 27.05.01; 27.05.02;
14.07.01
(591) Culori revendicate: negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 02652

(111)173029

20/04/2018
ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,
STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.01.24; 04.03.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

SPARTA

(111)173313
21/05/2018
SC LABORATOARELE REMEDIA
SRL, CALEA CALARASILOR NR.
291, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2018 03362

(740)

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

(540)

GREEN SUGAR VITAMINERA

(531)

Clasificare Viena: 23.05.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, galben deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, preparate medicale,
alimente şi substanţe dietetice cu vitamine
adaptate uzului medical, suplimente dietetice.
32. Băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi energizante, băuturi izotonice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173030
20/04/2018
ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,
STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2018 02653

SCORILO
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 04427

(111)173189

05/07/2018
LEONARD-SABIN IXARIU,
STRADA: ALEXANDRU
IOAN CUZA, NUMAR: 2, SAT
SĂRMĂȘEL, JUDET: MURES,
SĂRMAȘU, 547519, MUREȘ,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse din lapte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173238
18/09/2018
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET. 2,
CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2018 06105

PERSEVIT

LOGIQ DESIGN

(511)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.05.04
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX=#436abb), albastru deschis
(HEX=#86a6ea), gri (HEX=#6a6a6a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate şi promovare prin
canale de promovare on-line, social media,
reţele de socializare, prin materiale tipărite,
flyere, cataloage, broşuri, sau prin alte metode şi
canale de promovare
42. Creare, programare, actualizare pagini
web şi magazine on-line, găzduire pagini
web (hosting), întreţinere şi mentenanţă siteuri web, dezvoltare software, programare şi
implementare site-uri web şi magazine on-line.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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.
───────

───────

(111)173314

(210)
(151)
(732)

M 2018 05453

(740)

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

22/08/2018
CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRILAGO - Branza de Braila

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 06107

(111)173239

18/09/2018
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VRUVIT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
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parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 06315

(591)
(511)

Culori revendicate: roșu, negru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinarei, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

(111)173270

25/09/2018
SC GENIUS NUTRITION SRL,
CALEA BUCUREŞTI NR. 113A,
COMUNA BALOTEŞTI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT SĂFTICA, ILFOV,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(740)

(111)173315
18/10/2018
GHEORGHE CEZAR PUSCASU,
STR. GOVODARVA NR, 25,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2018 06940

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALKALINAX
(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.
───────

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! FURY
EXTREME PROFESSIONAL
HARDCORE PRE-WORKOUT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.13; 02.09.04
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2018 06943

(111)173321

18/10/2018
GHEORGHE CEZAR PUSCASU,
STR. GOVODARVA NR, 25,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

COLLAGENERA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
băuturi energizante, băuturi izotonice, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin aer
sau prin conducte) ca şi serviciile în mod necesar
legate de aceste transporturi, cum sunt serviciile
de depozitare a mărfurilor în depozite sau alte
clădiri, pentru a fi conservate sau păzite, servicii
prestate de companiile care exploatează gări,
poduri, instalaţii de transbordare pentru trenuri,
utilizate de transportator (servicii de transport),
servicii de închiriere de vehicule de transport,
servicii referitoare la
activităţi din domeniul naval: remorcare,
descărcare, porturi şi docuri, salvarea navelor
esuate şi a încarcăturii acestora, servicii
referitoare la ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediţie, servicii de
informaţii referitoare la călătorii şi transporturi de
mărfuri oferite de agenţii şi brokeri de turism,
informaţii referitoare la tarife, orare şi modalităţi
de transport, servicii referitoare la inspecţia
vehiculelor sau mărfurilor înaintea transportului.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07702

(111)173470

15/11/2018
SC SELGROS CASH & CARRY
SRL, CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

M 2018 07900

(111)173471

22/11/2018
SC SELGROS CASH & CARRY
SRL, CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

TOPSELLER

TOPSELLER
(511)

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie, piele, imitaţii de piele,
articole de voiaj.
24. Tesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat, feţe de masă, lenjerie de pat din hârtie,
tesături şi cuverturi pentru uz caznic.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Articole de mercerie şi pasmanterie, dantelă
şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi, capse,
copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
fermoare.
39. Transportul, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii de

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale 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 folositi
în industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
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esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
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 dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
minereuri.
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente de uz stiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Produse pirotehnice, artificii.
14. Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.

15. Instrumente muzicale.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, tevi
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).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice).
23. Fire de uz textil.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală, tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii pentru clădiri, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii
40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
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43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii

de igienă şi frumusete 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)
(151)
(732)

(540)

(111)173384
07/12/2018
HAME ROMANIA SRL, STR.
VASILE ALECSANDRI NR. 81,
JUDEŢ OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA
M 2018 08122

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 08032

(111)173285

28/11/2018
ASOCIAȚIA NEUROCARE, STR.
CLUCERULUI NR. 1, BL. 40 SC.
D ET. 2 APT. 103, BUCURESTI,
ROMANIA

LA GRANDE
FAMIGLIA DIN 2004

Conferința Națională
”Distrofia Musculară
- specialiști și familie
pentru aceeași cauză”

(531)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, Instruire, activități sportive și
culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.
44. Servicii medicale, servicii veterinare.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.03; 09.01.10; 05.03.17
(591) Culori revendicate: albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

───────

(511)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 00130

(111)173528

10/01/2019
ZENTIVA S.A., BD. THEODOR
PALLADY NR. 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032266, ROMANIA

RATZA SI RATZA SRL, BD.A.I.CUZA
NR.52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI,
011056, BU, ROMANIA

(540)

DISTONOCALM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Tonice (medicamente), remedii naturale de uz
medical, toate aceste produse de uz uman cu
acţiune sedativă în distoniile neurovegetative.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 00506

(111)173138

29/01/2019
SC MOGYI ROMANIA SRL,
STR. SINTUHALM NR. 31 A,
JUDEŢUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

mogyi RONȚĂIE.
IUBEȘTE. DĂRUIEȘTE.
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.05.18;
05.05.21; 02.09.01; 09.01.07
Culori revendicate: roșu, verde, alb,
portocaliu, bleu, negru, fucsia

(111)173318
26/02/2019
CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 01385

(740)

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

(540)

KETOREM
(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,
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alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 01386

(111)173317

26/02/2019
CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)173320
01/03/2019
GH. CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 01529

(740)

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

(540)

BLACK IS THE NEW GREEN!

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

(511)

(540)

KETORADE
(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.
───────

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 nutritive şi
dietetice de uz uman şi veterinar.
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 şi
îndulcitori naturali, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă (apă îngheţată).
───────

(111)173319

(210)
(151)
(732)

M 2019 01387

(740)

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

26/02/2019
CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

(111)173114
08/03/2019
AURICA CIOBANU, ŞOS.
BERCENI NR. 22, BL. 6, SC. 1, ET.
3, AP.13, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2019 01740

KIDOVIT
(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.

DR. REZON
(531)

───────
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(591)
(511)

Culori revendicate: albastru, roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173267
28/03/2019
CATRIDER SRL, STR. DRM.
PĂDUREA NEAGRĂ NR. 60A, BL.
05/2. SC. B, ET. 3, AP. 11, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 014044, ROMANIA

M 2019 02393

CATRIDER
RENTALS & TOURS
(531)

Clasificare Viena: 26.01.05; 26.02.01;
03.01.06; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

995

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 02544
(111)173241
03/04/2019
SC AGROPAN IMPEX SRL, CALEA
CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

CATALIN NEAGU, STR. PETRE
TUŢEA 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
IAŞI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173220
05/04/2019
DEFTY.RO S.R.L., STR.
SALCIILOR NR. 66, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
M 2019 02630

(540)

3 Boabe SECRETUL
MORĂRIŢEI
(531)

defty.ro print house

Clasificare Viena: 05.03.20; 26.04.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24
(591) Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 391 C), verde închis (Pantone
371 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
grafică publicitară, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate exterioară,
servicii de fotocopiere,
optimizarea traficului siteurilor web, scrierea de
texte publicitare, producţie publicitară.
40. Legătorie, modificarea articolelor de
îmbrăcăminte, brodare, gravare, laminare,
prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, tipărirea offset, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
imprimare fotografică, fotogravură, imprimarea
serigrafică, prelucrarea lemnului, imprimare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 02640
(111)173316
05/04/2019
PUSCASU GH. CEZAR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 291,
BL. 68, SC. 3, AP. 77, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

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

(111)173235
08/04/2019
AGAPIA-EUGENIA METTKE, STR.
UNITĂȚII NR. 3-182, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA
M 2019 02701

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

(540)

The OLD SIBIU THE TASTE
OF TRANSYLVANIA

GUSTUL CARE CONVINGE
(531)

Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.05;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde, oranj, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente dietetice.
30. Îndulcitori naturali, pe bază de extract
de stevia rebaudiana, sub formă de
comprimate, pudră, granule, cristale, instant,
sirop, masticabilă sau sub formă lichidă.

(531)

Clasificare Viena: 07.01.03; 07.01.24;
07.01.25; 17.01.01; 17.01.02; 11.03.05;
11.01.03; 11.01.04; 24.15.01; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentatie publică, servicii oferite
de restaurant și bistro, servicii de catering.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 04084
(111)173301
03/06/2019
SC NAPOLI INTERNATIONAL
SRL, COLONIE BORHANCI
NR. FN, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(111)173382
27/08/2019
AUTOMOBILE BAVARIA SRL,
SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.
53A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 06136

(740)

SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 11, ETAJ 1,
BIROUL NR. 3, SECTOR 1, 011235
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AUTOMOBILE BAVARIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Aparate de locomoţie terestră: autoturisme,
automobile şi motociclete (produse de
provenineţă germană).
37. Servicii oferite de service (reparaţii)
pentru autoturisme, automobile, autoutilitare,
motociclete şi motorete.

Napoli Centrale PIZZERIA E
SPAGHETTERIA DAL 1998

───────
(531)

Clasificare Viena: 05.09.01; 05.09.23;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: galben, maro,
roşu,negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

(111)173322
27/08/2019
GH. CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 06138

(740)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

───────
(540)

GREEN VELVET CHOCOLATE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicinale, substanţe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman.
30. Preparate din cereale, produse de patiserie
si produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
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şerbeturi si alte glazuri comestibile, îndulcitori
naturali, pe bază de extract de stevia
rebaudiana, sub forma de comprimate, pudră,
granule, cristale, instant, sirop, masticabilă sau
sub formă lichidă.

M 2019 06406

(740)

CABINET INDIVIDUAL DONŢU &
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
CURTEA DOMNEASCĂ NR. 5, BL. 14,
SC. D, AP. 2, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 06139

(111)173323

27/08/2019
Ramona Constantinescu, STR.
CIRESULUI NR. 14, ET. 3, AP.
13, COMUNA DOBROESTI, JUD.
ILFOV, SAT FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA

(111)173397
06/09/2019
VASILE BLANARI, STR.
HUMORULUI NR. 78, COMUNA
ȘCHEIA, JUD. SUCEAVA, SAT
ȘCHEIA, SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ROSCOLATA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicinale, substanţe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman.
30. Preparate din cereale, produse de patiserie
si produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi si alte glazuri comestibile, îndulcitori
naturali, pe bază de extract de stevia
rebaudiana, sub forma de comprimate, pudră,
granule, cristale, instant, sirop, masticabilă sau
sub formă lichidă.

cabana zugreni 1953
(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.11;
06.01.04; 01.01.04; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: vișiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2019 07138
(111)173348
04/10/2019
BEST FOODS PRODUCTIONS
SRL, STR. MOINESTI NR.
55, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(111)173324
13/11/2019
SC LABORATOARELE REMEDIA
SRL, CALEA CALARASILOR NR.
291, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 08137

(740)

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

(540)

(540)

ALBA CA ZAPADA
(511)

Jumbo COUNTRY CHIPS
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1009777/26.05.2020, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: CHIPS.

(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Creme
tartinabile,
respectiv
creme
tartinabile pe bază de fructe, alune, legume,
usturoi, gemuri, jeleuri alimentare, marmelada,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci, unt de
cacao alimentar.
30. Pastă de migdale, preparate din cereale,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
cremă de tartru de uz culinar, cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), şroturi pentru consum uman, batoane
de cereale bogate în proteine, produse de
patiserie şi cofetărie, creme tartinabile pe bază
de ciocolată şi cacao.
───────

(111)173325
25/11/2019
SC LABORATOARELE REMEDIA
SRL, CALEA CALARASILOR NR.
291, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2019 08413

(740)

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

(540)

Green Sugar Caramella
(511)

───────
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29. Creme

tartinabile,
respectiv
cremă
tartinabilă din fructe, pastă tartinabilă de alune,
creme tartinabile pe bază de alune, creme
tartinabile pe bază de legume, creme tartinabile
pe bază de usturoi, gemuri, jeleuri alimentare,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci, unt de
cacao alimentar.
30. Pastă de migdale, preparate din cereale,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
cremă de tartru de uz culinar, cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), şroturi pentru consum uman, batoane
de cereale bogate în proteine, produse de
patiserie şi cofetărie, creme tartinabile pe bază
de ciocolată şi cacao.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 00085

servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intemediere comercială,
servicii oferite de magazin online cu vânzare cu
amănuntul a produselor: scule şi unelte electrice,
scule şi unelte pentru grădină.
───────

M 2020 00191

(740)

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(111)173453

09/01/2020
S.C. TOTAL ONE CONSTRUCT
S.R.L., STR. LEONARDO
MURIALDO NR. 13, CAMERA 1,
JUD.ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(111)173244

(210)
(151)
(732)

14/01/2020
BRANCSIK GABOR, STR.
JOCULUI, BLOC UJ23, AP. 6, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

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

ANTIC SHOP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
online şi offline cu antichităţi.
42. Servicii de proiectare şi dezvoltare hardware
şi software privind o platformă online pentru
antichităţi.

(540)

A ATOMICO CASĂ
GRĂDINĂ BRICOLAJ

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.18; 26.04.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 00773

(111)173065

04/02/2020
SERDIM SOLUTION SRL, STR.
BECATEI NR. 2, BL. R4, SC.
F, ET. 1, AP. 282, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , ROMANIA

pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
───────

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

(540)

M 2020 01393

(740)

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

Asens Aqua
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.15
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material

(111)173521

(210)
(151)
(732)

24/02/2020
S.C. DALBEST PARTYTIMES
S.R.L., STR. MIHAI VITEAZU NR.
445, JUD. BRAŞOV, HARMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PARTY TIMES
(531)

Clasificare Viena: 21.03.19; 21.01.16;
21.01.25; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, mov,
portocaliu, albastru, verde, roşu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,

aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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)
(151)
(732)

(740)

M 2020 01414

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)
───────

M 2020 01741

(740)

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

(111)173520

24/02/2020
BIG EVENTS MANAGEMENT
SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 123-125, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(111)173298
05/03/2020
S.C. EVOLUTION RBK S.R.L.,
ALEEA GARII NR. 7A, COM.
ISALNITA, JUD. DOLJ, SAT
ISALNITA, DOLJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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

ECLER by DesserTime

(540)

În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1000979/13.01.2021, solicitantul
a depus declaraţia pentru neinvocarea unui
drept exclusiv cu privire la denumirea ECLER.

(531)

BIG EVENTS
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate: negru, rosu, alb
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)

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.02;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(591) Culori revendicate: galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 02008

(111)173506

16/03/2020
Oncos Transilvania Srl, STR.
DONATH NR. 74, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400290, CLUJ,
ROMANIA

(111)173517
06/04/2020
REWE Romania S.R.L., STR.
BUSTENI NR. 7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA
M 2020 02340

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

(540)

HANUL BOIERESC
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse alimentare.

SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

───────

(540)

(111)173090
16/04/2020
SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTIURZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 02545

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEȘTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26 SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FERMELE ONCOS
TRANSILVANIA IUBEŞTI
MĂNÂNCI CREŞTI
(531)

MERT DETOX
(511)

Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
06.07.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne de pasăre şi produse derivate din
carne.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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
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și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 02841

(111)173282

05/05/2020
C&D EXIM TRADING SRL, STR.
DIMINETII NR. 1A, JUD. IASI,
VALEA LUPULUI, 707410, IAȘI,
ROMANIA

M 2020 02890

(740)

ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)

SHOCKPROTECTOR

Poftă de RĂSFĂȚ

La data de 20.11.2020, cu adresa nr.1034327,
solicitantul ,in conformitate cu prevederile art.
23 alin.( 1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupara denumirii SHOCKPROTECTOR

(531)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.25; 26.04.18;
01.15.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare.
17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare.
───────

(111)173526
06/05/2020
S.C. DR. OETKER RO SRL, STR.
ALBESTI NR. 50, JUD. ARGES,
CURTEA DE ARGES, ARGEȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăiței, 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 02989

(111)173447

08/05/2020
NTL-TPB PRODUCT S.R.L.,
SAT SINPAUL NR. 7, JUDEȚUL
MUREȘ, COMUNA SINPAUL,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

NOVA TOP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi

bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, toate
serviciile menţionate anterior cu excepţia celor
referitoare la "vopsele, vernisuri, lacuri, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru
tipărire, marcare şi gravare, răşini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decolorare, tipărire şi
artă".
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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(210)
(151)
(732)

M 2020 03008
(111)173158
08/05/2020
HEIDI CHOCOLAT SA,
BD. BIRUINŢEI NR. 125-127,
JUDEŢULILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV,ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 03010

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE NR. 15,
CLĂDIREA CHARLES DE GAULLE,
ET. 3, SECTOR 1 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(111)173215
08/05/2020
HEIDI CHOCOLAT SA,
BD. BIRUINŢEI NR. 125-127,
JUDEŢULILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA

(540)

HEIDI CRÈME
D'OR AMARETTO

HEIDI CRÈME D'OR
CAPPUCCINO

(531)

Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 06.01.02;
25.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 02.03.23;
02.03.30; 25.01.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 03073
(111)173450
12/05/2020
EUGENIA BRĂTILĂ, STR. DURĂU
NR. 123, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(111)173522
13/05/2020
S.C MARKET SHOP ONLINE
S.R.L, STR. GAROAFEI NR. 8,
SAT PIATRA, JUD. TELEORMAN,
COMUNA PIATRA, TELEORMAN,
ROMANIA
M 2020 03108

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

(540)

PACTOR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.03; 24.01.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția,
transformarea,
acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
în special a aparatelor și instrumentelor
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuției sau utilizării energiei electrice.

FS RO
(531)

Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.01;
27.05.10
(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).
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 03292

(111)173300

20/05/2020
COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA
ROMÂNĂ S.A., STR. POENARU
BORDEA NR. 20, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040094, ROMANIA

loto norocel
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
04.02.20; 05.03.06
(591) Culori revendicate: verde, maro, roșu,
alb, galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acţionate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcţionează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
şi jocuri de noroc, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri şi jocuri de noroc online, software
pentru aplicaţii de calculator cu jocuri şi
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire
sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoaşterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator

multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru
jocuri şi/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfeţe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacţiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video şi
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
şi depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
maşini automate de încasare, maşini automate
de sortat şi numărat bani: maşini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, maşini de
numărat şi sortat bani, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, terminale
de plată, dispozitive de distribuire şi sortare a
banilor, detectoare de monede false, maşini de
numărat sau sortat monede, mecanisme pentru
aparate declanşate prin introducerea jetoanelor,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jetoane (mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea lor): seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice, carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, programe
pentru jocuri.
16. Papetărie, rechizite de birou, produse de
imprimerie, şi anume reviste, ziare, postere,
fotografii, bonuri valorice de joc, formulare pentru
pariuri, formulare pentru loterii toto și loto, bilete
loto, bilete toto, afişaje cu suport, anunţuri,
panouri publicitare, calendare, precum şi alte
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materiale publicitare imprimate (în legătură
cu loterii şi realizarea lor), bilete de loterie:
plăci pentru jocuri, chitanţe pentru încasarea
premiilor: dovada tichetelor valorice, materiale
promoţionale din hârtie, broşuri şi materiale cu
instrucţiuni cu privire la jocuri, reviste cu ghiduri
de strategie pentru jocuri, reviste de strategii
pentru jocuri de noroc.
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, jocuri de noroc (obiecte de
divertisment), cartele de joc, obiecte pentru
realizarea de loterii și jocuri de noroc și alte
jocuri, și anume: automate de joc acţionate
cu bani, cipuri, mese speciale de joc, mobilier
specific pentru jocuri, jetoane pentru jocuri de
noroc, jocuri automate cu fisă, jocuri automate cu
jetoane, maşini automate pentru jocuri, aparate
de divertisment pentru sălile de jocuri, aparate de
jocuri de divertisment cu fise, aparate de jocuri
electronice tip arcade, acţionate cu fise, aparate
de jocuri electronice de tip arcade, aparate de
jocuri electronice, aparate de jocuri mecanice
montate separat, aparate de jocuri mecanice
tip flipper, acţionate cu monede, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocuri video, aparate
pentru jocuri de calculator, aparate pentru jocuri
de îndemânare sau noroc, aparate pentru jocuri
electronice adaptate utilizării cu ecran sau
monitor extern, cutii pentru aparate de jocuri
video, dispozitive de control pentru aparate de
jocuri video, controler jocuri video (gamepad),
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote, fise (jetoane) pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jetoane şi zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri cu
fise, maşini de jocuri mecanice care funcţionează
cu fise, jocuri electronice de tip arcade (acţionate
cu fise sau contor), jocuri de acţiune şi de
îndemânare, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
mecanice, maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide, maşini de jocuri recreative acţionate
cu monede, maşini pentru jocurile de noroc,
tastaturi pentru jocuri, echipament pentru jocul
de bingo, jetoane pentru jocuri, jocuri, mese
de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă, jetoane
pentru jocul de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini cu sloturi (aparate de divertisment
fără fise), echipamente vândute ca şi seturi
pentru a juca jocuri de cărţi, aparate pentru
parcuri de distracţii şi terenuri de joacă, jetoane
de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, informaţii
cu privire la jocuri şi jocuri de noroc, servicii
de pariuri online, servicii de pariuri, servicii
de cazino, pariuri şi jocuri de noroc, servicii
de burse de pariuri, pariuri hipice, organizare
de pariuri pentru cursele de cai (agenţie de

pariuri), închiriere de aparate de jocuri video
cu monede, coordonare de jocuri de noroc
pentru mai mulţi jucători, servicii de jocuri de
noroc, servicii de cazino (jocuri de noroc),
servicii de divertisment cu aparate de jocuri de
noroc, servicii de jocuri de noroc în scopuri de
divertisment, furnizare de săli pentru aparate
de jocuri tip slot-machine, închiriere de aparate
pentru jocuri video, închiriere de aparate pentru
jocuri de tip slot-machine (maşini de jocuri),
servicii de închiriere de aparate pentru săli
de jocuri recreative, furnizare de instalaţii de
săli de jocuri, furnizare de instalaţii pentru
cazinouri şi pentru jocuri, închiriere de console
pentru jocuri video, închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri de
cazino, închiriere de maşini şi aparate de jocuri,
închirierea echipamentelor de jocuri, punere la
dispoziţie de jocuri prin intermediul unui sistem
informatic, servicii de săli de jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator şi jocuri video, servicii de jocuri
de poker, servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii specifice cazinourilor, servicii
de cazino on-line, furnizare de instalaţii de
cazino, servicii de bingo, servicii de sală de
bingo, servicii pentru parcurile de distracţii şi
cele tematice, servicii specifice parcurilor de
distracţii, servicii specifice parcurilor de distracţii
şi tematice, jocuri de noroc (expres, pronosport,
loz în plic, instant lottery).
42. Consultanţă tehnică, cu privire la planificare
şi realizare de loterii, jocuri cu câştig şi
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc şi
de dexteritate, precum şi la loterii, şi pentru
terţi, consultanță tehnică pentru jucătorii la
loterie și jocuri pe bani și jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăţi fără numerar, proiectare şi dezvoltare
de software şi hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri şi
jocuri de noroc on-line, creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
şi jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
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de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare şi dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
şi software pentru realitate virtuală, proiectare
şi dezvoltare de software pentru managementul
lanţului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic, întreţinere
de software utilizat în domeniul comerţului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, servicii de
consultanţă referitoare la software utilizat în
domeniul comerţului electronic.

M 2020 03321

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

───────

LUMEA BANILOR
(531)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 03303

(111)173277

20/05/2020
AQUA QUEEN SRL,
CALEA MOŞILOR NR. 298,
BL. 48,SC. 2, ET. 6, AP. 54,
SECTOR 2,BUCUREŞTI,
ROMANIA

Aqua Queen PURITATE
PENTRU SANATATE
(531)

Clasificare Viena: 05.05.16; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă îmbuteliată.
───────

(111)173200
20/05/2020
SC FINANCE MEDIA SRL, STR.
DOAMNA GHICA NR. 22, BL. 5,
SC. B, AP. 47, CAM. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 02.09.04; 26.03.15;
01.15.09; 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri (tipărituri), suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii
din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
calendare, pânze pentru pictură, tuburi din
carton, cataloage, carduri/cartele, cromolitografii
(în mai multe culori)/crom, planşete cu clamă
(pentru hârtii), clipsuri de birou/capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, coperţi (papetărie)/învelitori (papetărie),
dosare pentru documente (papetărie), blocuri
de desen, planşete pentru desen, gravuri,
plicuri (papetărie), figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din papier mâché
(pastă de hârtie), dosare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare tipărite, hărţi geografice, tipărituri
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grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), şerveţele din hârtie, etichete
din hârtie sau carton, lucrări de artă litografică,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), manuale/ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, rechizite de birou,
cu excepţia mobile, numere (caractere), carnete
de notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broşuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare/cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou ), tipărituri (gravuri),
prospecte, ştampile de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie),
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
tăbliţe de scris, hârtie de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,

servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de informaţii competitive,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, compilarea
statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri
comerciale
sau
publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă
privind
strategiile
de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relaţii
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
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38. Telecomunicaţii, servicii care constau în

general în difuzarea de programe de radio
şi televiziune, difuzarea prin
intermediul
televiziunii
prin cablu, transmiterea
cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii
de agenţie
de presă, furnizarea de
forumuri online, furnizarea canalelor
de
telecomunicaţii
pentru
serviciile
de
teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare şi
joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţă, difuzarea
prin
intermediul
televizorului, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă, servicii de poştă
vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173243
23/05/2020
Fineas Hărțăgan,
STR. PRINCIPALĂ NR. 329, JUD.
MUREŞ, GREBENIȘU DE CÎMPIE,
MUREȘ, ROMANIA
M 2020 03398

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Elphin
(531)

Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
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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 fabricarea băuturilor.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 03428

(111)173387

25/05/2020
AROMA TERRA SRL, STR.
REVOLUTIEI NR. 18, JUDEȚUL
MUREȘ, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA
Cabinet Individual Santa Valentina,
STR. KOOS FERENCZ NR. 21, BL.
21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382

(540)

ulei de bergamot, arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), preparate cosmetice, apă de colonie,
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de citron,
esenţe eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri eterice,
extracte de flori (parfumuri), arome alimentare
(uleiuri esenţiale), ulei de gaultheria, tămâie,
ulei de iasomie, beţişoare parfumate, apă de
lavandă, ulei de lavandă, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, terpene (uleiuri esenţiale), apă de
toaletă.
10. Inhalatoare personale de uz terapeutic.
14. Bijuterii pentru aromaterapie.
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, reclamă,
publicitate și publicitate online în legătură cu
produse destinate aromaterapiei, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de produse destinate aromaterapiei dar și
alte bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil, șervicii de comerț online de
produse destinate aromaterapiei și de produse
diverse.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor,transmise
prin pagini web, transmisiuni prin web.
42. Creare și menținere de pagină web (site).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 03429

(111)173085

02/06/2020
BUNATATI TATA VLAD SRL, STR.
JUPITER NR. 1, BL. F, SC. 2, AP.
26 JUDEȚUL CLUJ, BACIU, CLUJ,
ROMANIA

aromateria
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale, uleiuri vegetale pentru
scopuri cosmetice, combinații de uleiuri esențiale
și uleiuri vegetale (uleiuri esențiale), difuzoare
pentru aromaterapie, odorizant, odorizant
difuzor, ulei de migdale, preparate aloe vera
pentru scopuri cosmetice, aromatice, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele penntru scopuri medicale,
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(531)

Clasificare Viena: 01.03.12; 05.07.01;
05.07.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173240
02/06/2020
SC RETA COM SRL, STR.
DEZROBIRII NR. 13, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA
M 2020 03663

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

RETA COM TOT
CE TINE DE FIER

───────

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(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.
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, reclamă,
publicitate şi publicitate online în legătură cu
produse din oţel utilizate la producţia de
confecţii şi construcţii metalice, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de produse din tablă: tip TDA, neagră,
neagră groasă, striată, zincată, zincată cutată,
aluminiu profil T, cornier, UNP, INP, IPE,
HEA, HEB, tablă: striată, zincată, cutată,
aluminiu, oţel: lat, lat zincat, pătrat laminat,
calibrat, electrozi
pătrat calibrat, rotund
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sudură, sârmă sudură, ţeavă: rectangulară,
recuperată, instalaţii ţevi sudate pentru
construcţii, ţeavă alaminată, coturi forjate, ţeavă
zincată, oţel beton, plasă sudată, sârmă moale,
discuri: debitare, polizare, abrazive, pietre
polizor, diluanţi, grund, vopsea, dar şi alte bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere în mod
convenabil, servicii de comerț online de produse
diverse, servicii de comerţ cu ridicată al metalelor
şi minereurilor metalice, servicii de comerţ cu
materiale feroase şi neferoase.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor transmise
prin pagini web, transmisiuni prin web.

(111)173292
02/06/2020
GEORGETA OCOȘ, STR. PROF.
DR. GRIGORE PLOESTEANU
NR. 15, AP. 1, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 03665

(740)

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

40. Tratament

de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea
apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Creare și menținere de pagină web (site).
───────

AROMARIUM by
Georgeta Ocoș
(531)

Clasificare Viena: 26.01.14; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, reclamă,
strângerea la un loc folosul terţilor, a unei game
variate de produse destinate aromaterapiei,
dar şi alte bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să le vadă şi să
le cumpere în mod convenabil, servicii de
comerţ online de produse
destinate
aromaterapiei
şi
de produse
diverse,
promovarea
evenimentelor
şi produselor
diverse prin intermediul
bannnere-lor
retractabile, tricourilor, cănilor,
etichetelor,
plicurilor de hârtie, diplomelor, trofeelor,
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plachetelor, publicitate şi publicitate online în
legătură cu produse destinate aromaterapiei.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, pagini
web (telecomunicaţii), transmisiuni prin web.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere de site web (pagina).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 03842

(111)173429

10/06/2020
NEW IMOB DEVA S.R.L.,
BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918
NR. 15, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

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

36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
───────

(111)173432
06/08/2009
TOCORP HOLDING B.V.,
POLARISAVENUE 138,
HOOFDDORP, NL-2132 JX, TARILE
DE JOS

(210)
(151)
(732)

M 2020 03886

(740)

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

(540)

ANDREA'S
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări.
───────

(540)

NEW IMOB agentie imobiliara
În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003806/10.02.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „agentie imobiliara”.

(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 03944
(111)173395
12/06/2020
LIVIU-VICTOR GEBEANU,
STRADA VALEA LUI MIHAI NR. 4,
BL. A4, SC. E, AP. 63, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

BOTEZ IP SOLUTIONS SRL, ALEEA
FUIORULUI, NR. 4, BL. Y3C, SC.
3, ETAJ 9, AP. 128, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)173346
17/06/2020
INDUSTRY-STEEL-CORP
S.R.L., STR. TATARULUI NR.
154, JUDEȚUL HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 04038

(740)

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

(540)

(540)

shrimpmedia
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.09.16; 26.01.15
(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
7417C), gri (Pantone 7540C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

ISC
(531)

Clasificare Viena: 26.03.12; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
3278C), gri (Pantone 423C)
(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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicată în legătură cu articole de feronerie,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
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cu articole de feronerie, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul și ridicata de articole
de feronerie, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor în legătură cu articole
de feronerie, furnizarea unui catalog online
cu informații despre articole de feronerie,
servicii de intermediere comercială privind
articole de feronerie, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse cu
ridicata și amănuntul referitoare la articole de
feronerie, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare pentru articole
de feronerie, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variate de articole de
feronerie, permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04187

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

(111)172898

06/11/2017
RÜSTÜ ÖCZAN, FINNENTROPER
WEG 24, BERLIN, 13507,
GERMANIA

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

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

ipek

(111)173288

14/07/2020
SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL, STR.
COLŢEI NR. 23, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030245, ROMANIA

FinTPc

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.15;
06.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, nu viu, fructe de mare, nu
vii, moluşte, nu vii, produse lactate şi înlocuitori,
ouă, produse din ou, fructe, ciuperci şi legume

M 2020 04251

(531)
(591)
(511)
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii de cercetare și dezvoltare
calculatoare și a programelor de calculator.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04256

(111)173099

23/06/2020
SC JOY & JOY PROD 2000 SRL,
STR. CRISTOFOR COLUMB NR.
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740)

(111)173349
24/06/2020
CUMITA VANGHELE, STR. VASILE
CONTA NR. 3-5, BL. 1, SC. C, ET.
7, AP. 84, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2020 04290

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

(540)

LA STUF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

GYROS THESSALONIKIS ÎN
CENTRUL VECHI DIN 2011
În conformitate cu art.23 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1003021/02.02.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "GYROS" şi "THESSALONIKIS".

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.05.25;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(111)173405
24/06/2020
MOVEMENT TEAM S.R.L.,
STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR.56,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
M 2020 04314

(111)173523
25/06/2020
BIBORTENI AQUA S.R.L.,
SAT BIBORŢENI NR. 270,
JUDEȚULCOVASNA, BARAOLT,
COVASNA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 04344

(740)

BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
(540)

BIBORȚENI FORTE

ECHIPA DE 10

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei nr.
1003389/05.02.2021 , solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirilor Apă
minerală naturală carbogazificată si FORTE.

(531)

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871
C), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 06.19.01; 25.01.19;
27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate: indigo, albastru,
roșu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul Biborțeni.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04426

(111)173525

29/06/2020
DOMENIILE SAHATENI SRL, STR.
MIRON COSTIN NR. 43, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IVĂNESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRASOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AURELIA VISINESCU
SIGNATURE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────

(111)173074

(210)
(151)
(732)

M 2020 04435

(740)

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

29/06/2020
SC LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, CORP C2,
CAMERA 1, PARTER, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591)
(511)

Culori revendicate: roşu, albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
consultanță în afaceri, servicii de colaborări de
afaceri în rețea, servicii online de colaborări
de afaceri în rețea, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de congrese, organizarea de
congrese în scopuri de afaceri, organizarea
de congrese în scopuri comerciale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de conferințe, organizare de conferințe,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
publicare multimedia.
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, software ca serviciu [SaaS], platformă
ca serviciu [PaaS], platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje.
───────

(540)

BiziHUB
(531)

Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04447

(111)173455

30/06/2020
CITYVET PET & FARM SRL,
STR. PORII NR. 148, SPATIUL
COMERCIAL 1, BLOC CORP
5, SC. 1, PARTER, COMUNA
FLORESTI, JUDEȚUL CLUJ, SAT
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CityVet
(531)

Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.08;
27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
3005C, 533C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pentru animale,
aditivi nutriţionali pentru hrana animalelor,
de uz medical, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, vitamine
pentru animale, suplimente minerale dietetice
pentru animale, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă de
recompense, suplimente pe bază de vitamine
pentru animale, scutece pentru animale de
companie, preparate dezodorizante pentru
litiera animalelor de companie, şampoane
insecticide pentru animale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), şampoane
medicinale pentru animale de companie,
zgărzi antipurici pentru animale, prafuri
antipurici pentru animale, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru îndepărtarea
animalelor (repelent pentru animale), produse
pentru spălarea animalelor, preparate pentru

distrugerea animalelor dăunătoare, produse
insectifuge pentru utilizare pe animale, preparate
antiparazitare pentru animale de companie,
preparate pentru a împiedica animalele
să roadă sau să muşte, medicamente
pentru animale, preparate farmaceutice pentru
animale, stimulente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare antibiotice pentru
animale, alifii din plante contra mâncărimilor,
destinate animalelor de companie, alifii din
plante pentru iritaţiile pielii, destinate animalelor
de companie, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, preparate
farmaceutice pentru tratarea viermilor la animale
de companie, produse pentru eliminarea
mirosului de animale de companie, vaccinuri
veterinare, preparate şi substanţe veterinare,
soluţii insecticide pentru spălaturi veterinare,
secvenţe de acizi nucleici de uz medical şi
veterinare, ulei din lemn de santal pentru scopuri
medicale, farmaceutice şi veterinare, reactivi
pentru utilizare în vitro în laborator (pentru
scopuri veterinare), preparate veterinare pentru
tratarea infecţiilor bacteriene intestinale.
10. Aparate pentru inseminarea artificială a
animalelor, pieptene de păduchi pentru animale
de companie, dispozitive obstetrice veterinare
utilizate la naşterea animalelor vii, instrumente
medicale care sunt introduse în interiorul corpului
animalelor, aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
animale, instrumente medicale care intră în
contact temporar cu corpul animalelor, materiale
textile de protecţie radiologică utilizate în
tratarea terapeutică a animalelor, cuţite medicale
şi chirurgicale pentru tăierea ţesuturilor şi
organelor umane sau animale, bisturie medicale
şi chirurgicale pentru tăierea ţesuturilor şi
organelor umane sau animale, articole de
îmbrăcăminte terapeutice pentru animale, roţi
pentru animale de companie (dispozitive pentru
mobilitate), aparate și instrumente veterinare
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou in
legătura cu produse veterinare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare
referitoare la produse veterinare, servicii de
marketing, publicitate şi promovare de produse
şi servicii veterinare, regruparea în avantajul
terţilor de produse veterinare pentru a permite
clienţilor sa le vadă si sa le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenta,
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prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul si/sau
cu ridicata de produse pentru animalele de
companie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, ţinere a unui registru
cu rase de animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate veterinare, administrare a afacerilor
pentru cabinete veterinare.
44. Servicii de îngrijire a animalelor de
companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea animalelor, sterilizarea animalelor,
inseminarea artificială a animalelor, consiliere
cu privire la creşterea animalelor, consiliere
cu privire la hrănirea animalelor, servicii de
raţionalizare a alimentaţiei pentru animale,
testarea genetică a animalelor, îngrijire de
animale de companie, servicii de spitalizare
pentru animale, servicii de spitale pentru animale
de companie, servicii de fecundare in vitro
pentru animale, furnizare de informaţii cu privire
la creşterea animalelor, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor de companie, introducere de
microcipuri sub pielea animalelor de companie,
în scopul localizării şi identificării, servicii
de înfrumuseţare pentru animale, servicii de
tuns pentru animale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru animale, servicii prestate
de saloane de frumuseţe pentru animale
de companie, servicii chirurgicale veterinare,
furnizare de informaţii despre servicii veterinare,
consultanţă profesională în materie de servicii
veterinare, servicii de informaţii veterinare oferite
pe internet, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173456
30/06/2020
CITYVET PET & FARM SRL,
STR. PORII NR. 148, SPATIUL
COMERCIAL 1, BLOC CORP
5, SC. 1, PARTER, COMUNA
FLORESTI, JUDEȚUL CLUJ, SAT
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA
M 2020 04448

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

(540)

CityVet
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare pentru animale,
aditivi nutriţionali pentru hrana animalelor,
de uz medical, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, vitamine
pentru animale, suplimente minerale dietetice
pentru animale, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă de
recompense, suplimente pe bază de vitamine
pentru animale, scutece pentru animale de
companie, preparate dezodorizante pentru
litiera animalelor de companie, şampoane
insecticide pentru animale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), şampoane
medicinale pentru animale de companie,
zgărzi antipurici pentru animale, prafuri
antipurici pentru animale, zgărzi antiparazitare
pentru animale, produse pentru îndepărtarea
animalelor (repelent pentru animale), produse
pentru spălarea animalelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, produse
insectifuge pentru utilizare pe animale, preparate
antiparazitare pentru animale de companie,
preparate pentru a împiedica animalele
să roadă sau să muşte, medicamente
pentru animale, preparate farmaceutice pentru
animale, stimulente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare antibiotice pentru
animale, alifii din plante contra mâncărimilor,
destinate animalelor de companie, alifii din
plante pentru iritaţiile pielii, destinate animalelor
de companie, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, preparate
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farmaceutice pentru tratarea viermilor la animale
de companie, produse pentru eliminarea
mirosului de animale de companie, vaccinuri
veterinare, preparate şi substanţe veterinare,
soluţii insecticide pentru spălaturi veterinare,
secvenţe de acizi nucleici de uz medical şi
veterinare, ulei din lemn de santal pentru scopuri
medicale, farmaceutice şi veterinare, reactivi
pentru utilizare în vitro în laborator (pentru
scopuri veterinare), preparate veterinare pentru
tratarea infecţiilor bacteriene intestinale.
10. Aparate pentru inseminarea artificială a
animalelor, pieptene de păduchi pentru animale
de companie, dispozitive obstetrice veterinare
utilizate la naşterea animalelor vii, instrumente
medicale care sunt introduse în interiorul corpului
animalelor, aparate medicale automate pentru
administrarea medicamentelor prin injectare la
animale, instrumente medicale care intră în
contact temporar cu corpul animalelor, materiale
textile de protecţie radiologică utilizate în
tratarea terapeutică a animalelor, cuţite medicale
şi chirurgicale pentru tăierea ţesuturilor şi
organelor umane sau animale, bisturie medicale
şi chirurgicale pentru tăierea ţesuturilor şi
organelor umane sau animale, articole de
îmbrăcăminte terapeutice pentru animale, roţi
pentru animale de companie (dispozitive pentru
mobilitate), aparate și instrumente veterinare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou in
legătura cu produse veterinare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare
referitoare la produse veterinare, servicii de
marketing, publicitate şi promovare de produse
si servicii veterinare, regruparea în avantajul
terţilor de produse veterinare pentru a permite
clienţilor sa le vadă si sa le achiziţioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul si/sau
cu ridicata de produse pentru animalele de
companie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu animale vii, ţinere a unui registru
cu rase de animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate veterinare, administrare a afacerilor
pentru cabinete veterinare.
44. Servicii de îngrijire a animalelor de
companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea animalelor, sterilizarea animalelor,
inseminarea artificială a animalelor, consiliere
cu privire la creşterea animalelor, consiliere
cu privire la hrănirea animalelor, servicii de
raţionalizare a alimentaţiei pentru animale,
testarea genetică a animalelor, îngrijire de
animale de companie, servicii de spitalizare
pentru animale, servicii de spitale pentru animale
de companie, servicii de fecundare in vitro
pentru animale, furnizare de informaţii cu privire
la creşterea animalelor, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor de companie, introducere de
microcipuri sub pielea animalelor de companie,
în scopul localizării şi identificării, servicii
de înfrumuseţare pentru animale, servicii de
tuns pentru animale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru animale, servicii prestate
de saloane de frumuseţe pentru animale
de companie, servicii chirurgicale veterinare,
furnizare de informaţii despre servicii veterinare,
consultanţă profesională în materie de servicii
veterinare, servicii de informaţii veterinare oferite
pe internet, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04504
(111)173062
01/07/2020
SC DIJEC SRL, STR. PRINCIPALĂ
NR. 346, JUDEŢUL TIMIŞ,
TOPOLOVATU MARE, 307420,
TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173263
02/07/2020
SC XEDEX TRADE SRL, STR.
BĂRĂGANULUI NR. 18, AP.8,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA
M 2020 04568

CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

BREAD Expert
PROASPĂT ȘI DELICIOS
(531)

Clasificare Viena: 03.01.02; 05.13.04;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

XEDEX TRADE
(531)

Clasificare Viena: 14.05.19; 18.01.21;
26.04.16; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea
afacerilor
comerciale,
publicitate şi publicitate online în legătură cu
comercializarea cu amănuntul de piese și
accesorii autovehicule, serviciilor de spălătorie
vehicule și vulcanizare anvelope, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de produse (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil.
37. Service autovehicule, spălătorie vehicule,
vulcanizare anvelope.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, pagini
web (telecomunicaţii), comunicații electronice
prin intermediul paginii web în legătură cu
activitățile economice.
42. Creare şi menţinere site-uri web (pagină
web).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04628

(111)173084

04/07/2020
CRISTINA CHIRIAC, STR.
POPA PETRE NR. 45, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

KEYPI-AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. TURDA, NR.
127, BL. 2, SC. C, AP.91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740)

(540)

PĂSTRĂTORUL MESERIILOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, promovare și marketing, studii
de marketing, organizare de târguri de afaceri și
de expoziții în scopuri comerciale, recrutare de
personal, servicii de consultanță ocupațională,
servicii de diagnoză în organizații, servicii pentru
selecția, reconversia și dezvoltarea personalului,
agenții de angajare a forței de muncă,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
publicitate, promoții, inclusiv online, informații,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanță pentru consumatori,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii de lobby
comercial, servicii de revista presei în
domeniul muncii și al ocupațiilor, conducerea și
administrarea afacerilor.
41. Activități educaționale și de instruire,
activități culturale, proiecte educaționale,
predare, realizare de emisiuni de televiziune,
radio, programe audio/video online sau
tv, producție video, producție de filme
video, organizare și susținere de cursuri
și training-uri pe teme profesionale și de
muncă, seminarii, workshopuri, ateliere, clase,
conferințe, evenimente, gale, simpozioane,
webinarii online, servicii de scriere pentru
bloguri, editare de texte scrise, publicare
de cărți, reviste, ziare, periodice, cataloage,
broșuri, jurnale, comentarii, articole pe diferite
teme, inclusiv pe internet sau on-line,
publicarea de ziare, cărți si reviste electronice
online, accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, instruire în tehnici
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile vocaționale, servicii de consiliere
în domeniul educației, consiliere și orientare
vocațională.

M 2020 04759

(111)173385

09/07/2020
ILARIE BĂCEL,
ALEEA CALARASILOR
NR. 4, JUDEŢUL: SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL,
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU,ROMANIA

(540)

BACELLY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04790
(111)173266
09/07/2020
M&M FRIMAR SRL, B-DUL
OLTENIA NR. 8, BL. 2, SC. 1,
AP. 9, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, BL. 52, AP. 18, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173271
10/07/2020
CIPRIAN-IOSIF BENGA,
STR. ALUNIȘ NR. 13,
JUDEȚUL BRAȘOV,
SAT SOHODOL(COM. BRAN),
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA
M 2020 04830

(540)

Cheese Bulz Factory
Fabrica de Bulz

Drive GRILL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 27.05.24; 26.01.18
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de cantină,
bufet pentru gustări (snack-bar), bar, bistro,
cafenea şi ceainărie, servicii de catering, servicii
oferite de bucătari personali.
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.01.04; 19.01.12;
11.03.20; 08.03.08; 09.07.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: maro (Pantone
1615 C), albastru (Pantone 072 C), gri
(Pantone 532 C), roz (Pantone 2022
C), gri (Pantone Cool Gray 1 C), roșu,
galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04858

(111)173462

16/03/2015
Twitter, Inc., 1355 MARKET
STREET, SUITE 900, SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94103,
STATELE UNITE ALE AMERICII,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

permite utilizatorilor să încarce, să posteze, să
afişeze, să difuzeze, şi să partajeze videoclipuri
şi conţinut digital, crearea unei comunităţi online
pentru ca utilizatorii înregistraţi să participe la
reţele sociale, furnizor de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare de aplicaţii
(API) pentru integrarea conţinutului video în siteuri web, aplicaţii, şi în software-uri ale terţilor.
45. Servicii de reţele sociale online, furnizarea
unei platforme de reţele sociale pe internet şi alte
reţele de comunicaţii, în scop de divertisment.
───────

(540)

PERISCOPE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software şi aplicaţii mobile descărcabile
pentru reţele sociale, software descărcabil
sub forma unei aplicaţii mobile pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmiterea de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment
sau informaţii, pe internet şi alte reţele de
comunicaţii, software descărcabil pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmitere de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment
sau informaţii, pe internet și alte reţele de
comunicaţii.
41. Furnizare de divertisment online şi informaţii
despre ştiri în timp real, servicii de raportare
de ştiri, servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de difuzare audio şi programe
audiovizuale cu conţinut de divertisment şi ştiri în
timp real, furnizate prin internet şi alte reţele de
comunicaţii.
42. Furnizarea unui site web cu software
care nu se poate descărca pentru a permite
înregistrarea, transmiterea, afişarea, expunerea,
bloggingul, partajarea, difuzarea şi transmiterea
de mijloace electronice, video, ştiri în timp real
şi conţinut de divertisment şi alte informaţii,
furnizarea utilizării temporare de software
online care nu se poate descărca pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmiterea de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment,
sau informaţii, furnizarea unei platforme de
găzduire web care include utilizarea temporară
de software care nu poate fi descărcat care

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04882

(111)172899

14/07/2020
S.C. IZOPOL S.R.L., STR.
ZIZINULUI NR. 121A, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, 500407,
BRAȘOV, ROMANIA

Șindrilă FINLANDEZĂ
În conformitate cu art.23 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1004719/18.02.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Șindrilă FINLANDEZĂ".

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.01.08
(591) Culori revendicate: roșu, alb, galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04927
(111)173327
16/07/2020
CONSILIUL LOCAL AFUMAȚI
PRIN PRIMAR DUMANICA
GABRIEL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-URZICENI NR. 151,
JUD. ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

CENTRUL CULTURAL
RADU DE LA AFUMATI

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173160
16/07/2020
ADRIAN NICOLAE, ALE.GEORGE
CRISTIAN STANCIU NR.1, BL.V91,
SC.3, ET.1, AP.69, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2020 04949

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

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04946

16/07/2020
ON FINSOSFT SOLUTII SRL, STR.
OTESANI NR. 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023567, ROMANIA

LUS Love U Shoe
(531)

DAILY GOJI DOZA TA
ZILNICĂ DE SĂNĂTATE

(111)173130

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.12; 02.09.01;
26.11.02; 26.11.05
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, paste de
fructe, gemuri de goji, jeleuri din goji, fructe
deshidratate de goji, fructe sub formă de pudră,
pudră de goji cu miere.
30. Ceai, ceai din frunze uscate de goji cu
sau fără fructe de goji deshidratate, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, miere, melasă,
batoane de cereale energizante, batoane
energizante de ciocolată cu goji.
31. Fructe proaspete, fructe goji proaspete,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare, fructe
proaspete de goji.
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, suc
presat la rece din goji, sau goji cu măr, suc de
goji cu miere.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 04952

(111)173272

16/07/2020
RCS & RDS S.A., STR. DR.
STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

Click spre viitor
(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.
───────

(111)173367

(210)
(151)
(732)

M 2020 04964

(740)

TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

16/07/2020
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

(540)

(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.01.16; 05.05.20;
05.13.25; 29.01.12
Culori revendicate: roz (HEX=#E75094),
alb (HEX=#FFFFFF)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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 utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, 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
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu
şmirghel, şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale
de lămâie, uleiuri esenţiale de citron, esenţe
eterice,
uleiuri
esenţiale/uleiuri
eterice,
extracte de flori (parfumuri), produse pentru
spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
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medicale,
cosmetice
pentru sprâncene,
creioane pentru sprâncene, balsam pentru
ţesături, gene false, unghii false, arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de 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,
şervețele 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,
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, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă
parfumată,
soluţii
de
degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru

îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru 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 igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
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
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privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04965

(111)173368

16/07/2020
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA
TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.13.25;
26.01.16; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru
(HEX=#0E71B4), alb (HEX=#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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 utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, 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
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu
şmirghel, şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale
de lămâie, uleiuri esenţiale de citron, esenţe
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, balsam pentru ţesături, gene false,
unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii de
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pe pardoseală (preparatede 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, şervețele 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, 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, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă
parfumată,
soluţii
de
degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),

cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru 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 igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,

prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
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
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la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori 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 decomparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
promovarea
bunurilor
şi
serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, testare
psihologică în vederea selectării de personal,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor
în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
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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)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04966

(111)173369

17/07/2020
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA
TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 26.01.16;
29.01.12; 05.13.25
(591) Culori revendicate: roşu
(HEX=#e85210), alb (HEX=#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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 utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, 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
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu
şmirghel, şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale
de lămâie, uleiuri esenţiale de citron, esenţe
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, balsam pentru ţesături, gene false,
unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală
(preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, aromealimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
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(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, şervețele antitransfer
de culoare, șervețele antistaticepentru 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, 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, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă
parfumată,
soluţii
de
degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme

pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru 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 igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
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
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la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea
potenţialilor investitori 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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
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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)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04967

(111)173370

17/07/2020
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA
TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.13.25;
26.01.16; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben
(HEX=#fecc00), alb (HEX=#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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 utilizaţi în scopuri cosmetice,

sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, 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
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu
şmirghel, şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale
de lămâie, uleiuri esenţiale de citron, esenţe
eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, balsam pentru ţesături, gene false,
unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de 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, pastăde dinţi,
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dischete din bumbac impregnate cupreparate
demachiante, şervețele 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, 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, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă
parfumată,
soluţii
de
degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun

pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru 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 igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
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 independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
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informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri
comerciale
sau
publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,
machetare
pentru
promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri

comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri
comerciale,
organizarea
de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
exterioară,
managementul
publicitate
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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
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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)
(151)
(732)

(740)

M 2020 04968

(111)173371

17/07/2020
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA
TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531)

Clasificare Viena: 01.01.01; 26.01.13;
26.01.16; 26.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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 utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru

scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, 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
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de
fabricare şi în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(articole de toaletă), şampoane uscate,
preparate de curăţare uscată, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn
de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri
esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de 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, şervețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria,
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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, 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, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă
parfumată,
soluţii
de
degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru 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 igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
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 independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,

1044

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

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
sau
publicitare,
scopuri
comerciale
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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
───────
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(111)173372

(210)
(151)
(732)

M 2020 04969

(740)

TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

17/07/2020
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA, UL.
POCHTAMTSKAYA, DOM 3-5,
LITER A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 26.04.16;
29.01.12
(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#96bf0d), alb (HEX=#FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. 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 utilizaţi în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale), calupuri de săpun de toaletă/
calupuri de săpun, aer comprimat presurizat
pentru curăţare şi desprăfuire, carburi metalice
(abrazive), preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu

detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, 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
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu
şmirghel, şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale
de lămâie, uleiuri esenţiale de citron, esenţe
eterice,
uleiuri
esenţiale/uleiuri
eterice,
extracte de flori (parfumuri), produse pentru
spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale,
cosmetice
pentru sprâncene,
creioane pentru sprâncene, balsam pentru
ţesături, gene false, unghii false, arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea
cerii de pe pardoseală
(preparate de 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, şervețele 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
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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, 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, şmirghel/pânză abrazivă,
hârtie abrazivă/glaspapir, lemn parfumat,
apă
parfumată,
soluţii
de
degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, preparate pentru strălucire (lustruit),
cremă pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, ceară de cizmărie, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea/creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru 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 igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Şerveţele de hârtie pentru demachiere,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, protecţii
din hârtie pentru tava de instrumente dentare,
prosoape din hârtie pentru faţă, suporturi pentru
farfurie din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie.
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 independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor
investitori
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
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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, 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 comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05018
(111)173205
20/07/2020
S.C.BRICOSTORE ROMANIA
S.A., CALEA GIULEŞTI NR.1-3,
ET. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

BRICO - Asculta-ti casa!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

8. Scule și instrumente de mână acționate

manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
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și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(111)173071
20/07/2020
MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA
LUPENI NR. 13, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05047

(740)

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

(540)

RUBY DOLCE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Legume proaspete.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173072
20/07/2020
MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA
LUPENI NR. 13, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
M 2020 05046

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

(540)

RUBY REX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Legume proaspete.

(111)173073
20/07/2020
CIPRIAN DAVID MIHAI, ALEEA
LUPENI NR. 13, JUD. BRASOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05049

(740)

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

(540)

RUBY MAX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Legume proaspete.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05055

(111)173095

21/07/2020
EMIL ARONEASA, STRADA
NAȚIONALĂ NR. 72, JUD. MURES,
ALBEȘTI, MUREȘ, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL VALENTINA
ŞANTA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD. MURES,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpun, altul decât cel pentru uz medical,
calupuri de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, esenţe eterice,
odorizante, beţişoare parfumate, lumânări de
masaj pentru scopuri cosmetice.
4. Lumânări, lumânări / conice, lumânări
parfumate, felinare (lumânări).
───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05066

(111)173081

21/07/2020
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060787,
ROMANIA

CHRISTMAS IN JULY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

ARONEASA
Produse ardelenești

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 03.04.11; 05.03.13;
05.05.01; 25.01.05; 26.01.02; 26.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Caș de oaie, telemea de oaie, brânză de
burduf, produse din lapte de oaie, produse din
lapte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05065

(210)
(151)
(732)

(111)173080
21/07/2020
DANTE INTERNATIONAL SA,
STR. VIRTUTII NR. 148,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060787,
ROMANIA
M 2020 05073

(540)

CHRISTMAS IN JULY OFERTE DE SARBATOARE
IN MIJLOC DE VARA

(111)173068

21/07/2020
SC NORIAM ECO SRL, B-DUL
MUNCII NR.16, BL. E15, AP 7,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500281,
BRAȘOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

KRONIM

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05078
(111)173101
21/07/2020
S.C. DUMI TERRA S.R.L., ȘOS.
PANTELIMON NR. 283, BL.12,
SC. A, AP. 21, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173087
21/07/2020
DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA 900155,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2020 05097

CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR.10,
BL. B5, SC.1, AP.10, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Digesta
(511)

Charis Candle
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
27.05.01; 13.01.25
(591) Culori revendicate: portocaliu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
4. Uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, produse
pentru absorbția, umezirea și legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) și
materiale pentru iluminat, lumânări și fitiluri.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, cu excepția maionezei,
gheaţă (apă îngheţată).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din clasa 30, cu excepţia
maionezei, servicii de agenţii de import-export
cu produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
publicitate şi reclamă în legătură cu produsele
din clasa 30, cu excepţia maionezei.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05098
(111)173086
21/07/2020
DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.
CELULOZEI NR. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA 900155,
CONSTANŢA,CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR.10,
BL. B5, SC.1, AP.10, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173449
22/07/2020
ONLINE OFFPIGEON SRL, STR.
VALERIA PETER PREDESCU
NR. 15, BL. 3, ET. 7, AP. 30, JUD.
BISTRIŢA NĂSAUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
M 2020 05112

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

(540)

Digesta
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.13; 02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, cu excepția maionezei, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din clasa 30, cu excepţia
maionezei, servicii de agenţii de import-export
cu produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
produse din clasa 30, cu excepţia maionezei,
publicitate şi reclamă în legătură cu produsele
din clasa 30, cu excepţia maionezei.
───────

offpigeon
(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților a: fitinguri
nemetalice pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
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pentru împachetat sau ambalat) (cu excepţia
transportului lor), 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 fitinguri nemetalice pentru
țevi, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la fitinguri nemetalice
pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la fitinguri
nemetalice pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate

din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), 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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05115

(111)173329

22/07/2020
LUCIAN NICULITA, STR
BOGDANEASA NR 11, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

THE HOT BOX
(531)

Clasificare Viena: 26.04.07; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 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.
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,

orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05116

(111)173185

22/07/2020
SC HALBER SRL, STR.
NEPENDORF NR. 1, AP. 41/
III, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(540)

HALBER
(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 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
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05126
(111)173230
22/07/2020
CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173231
22/07/2020
CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 05127

PROEDUS CENTRUL
DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
(531)

SPORTI
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.07; 02.05.23;
20.01.01; 09.07.01
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu, mov, maro, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet, apariții rețele sociale
(difuzare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.
───────

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.05; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04
(591) Culori revendicate: violet, roșu, galben,
portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05128

(111)173232

22/07/2020
CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

HUB PROEDUS
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05130

(111)173233

(111)173143

(210)
(151)
(732)

M 2020 05136

(740)

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI,
NR.11, BL.F1, SC.C, AP.26, SECTOR
3, BUCUREŞTI

22/07/2020
ALESSIO KARKHI, SOS. EROU
IANCU NICOLAE NR. 89-11, ET.
2, AP. B26, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

22/07/2020
CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

MUROTTI

(531)
(511)

ARTI
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.07; 02.05.03; 02.05.23
(591) Culori revendicate: maro, galben,
portocaliu, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet, apariții rețele sociale
(difuzare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de exploatare comercială a centrelor
comerciale, servicii de vânzare pentru terți,
servicii de administrare pentru aeroporturi.
39. Servicii specifice agențiilor de turism privind
călătoriile și transportul.
41. Servicii sportive și de divertisment
desfășurate pe pârtii de schi, în aqua parkuri, săli de sport, cluburi de golf, patinoare,
terenuri de tenis, piscine, servicii de instruire
referitoare la drumeții (trasee) montane, servicii
de organizare tabere (divertisment și instruire),
servicii de organizare partide de vânătoare,
servicii de instruire pentru vânătoare, servicii
cultural educative și de divertisment oferite în
cadrul unui cinematograf, servicii de educație
oferite în cadrul unei universități.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare turistică și de vacanță oferite de hoteluri,
pensiuni, ansambluri rezidențiale.
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44. Servicii medicale și de înfurmusețare oferite
în cadrul unui complex SPA, al unei clinici de
detoxifiere și în cadrul unui centru de saune,
servicii de asistență, de îngrijire medicală și de
tratament medical pentru persoane în vârstă.

M 2020 05144

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05143
(111)173132
22/07/2020
ANMABU SPEDITION S.R.L.,
CALEA GALATI KM. 6, INCINTA
SITAS, JUDEŢ BRAILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(111)173131
22/07/2020
KAI REPUBLIK S.R.L.,
BD-UL REPUBLICII NR. 4,
JUDEŢNEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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

(540)

KAIUS4
(531)

ANMABU SPEDITION
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 18.01.08
(591) Culori revendicate: alb (HEX #FFFFFF),
albastru (HEX #00339c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01
(591) Culori revendicate: galben auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, cereale
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate pentru coacere, drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, aperitive
(tartine), baghete umplute, alimente preparate
pe bază de tăieței, biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiți de orez,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, blaturi de pizza coapte în prealabil,
chipsuri de creveți, brioșe, burritos (mâncare
mexicană), chifle umplute, chimichanga (tortilla),
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
integrale de grâu, chipsuri din cereale, clătite,
clătite americane, clătite sărate, covrigei,
floricele de porumb, floricele cu caramel, fajitas
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(fel de mâncare mexicană), covrigei moi, floricele
de porumb preparate, frigănele, friganele
congelate, fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, gustări alimentare cu cereale cu gust
de brânză, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate,
gustări pe bază de orez, gustări pe bază de
multicereale, lasagna, lipii cu pui, macaroane
cu brânză, hot dog (sandvișuri), hamburgeri în
pâine, hamburgeri (sandvișuri), mâncăruri care
includ paste, paella, pizza, nachos (mâncare
tradițională mexicană), mâncăruri preparate sub
formă de pizza, mâncăruri preparate pe bază
de orez, pateuri cu cârnați, paste făinoase
umplute, plăcinte, pizza congelată, pizza
conservată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pizze negătite, plăcinte cu carne, plăcinte gătite,
plăcinte cu legume, plăcinte cu pește, plăcinte
dulci sau sărate, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, ravioli, rizoto, quiche (tarte sărate),
pufuleți de brânză, produse snacks preparate pe
bază de porumb, rulouri cu cârnați proaspeți,
sandvișuri, rulouri umplute, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), snack-uri preparate din făină
de cartofi, spirale din porumb, taco, tortillas.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, cocteiluri alcoolice, băuturi
spirtoase, vin, lichioruri.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, baruri, baruri de cocteiluri, cantine,
ceainării, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de banchete (servirea mesei),
organizare de mese la hoteluri, prepararea
alimentelor, restaurante cu autoservire, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de ceainărie, servicii de club pentru

furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de restaurant și bar, servire de alimente și
băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05156

(111)173063

23/07/2020
RWR TRADE SRL, STR.
RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

TIP TOP Wash
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 18.01.23; 26.15.25
(591) Culori revendicate: albastru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de spălătorie auto de tip self service,
spălarea şi curăţarea vehiculelor, lustruirea,
gresarea şi lubrifierea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, curăţarea geamurilor şi a altor
componente auto.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05157
(111)173079
23/07/2020
RWR TRADE SRL, STR.
RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173102
23/07/2020
OCTAVIAN ANDREI TUPAN, SOS.
PIPERA NR. 13, BL. 2F, SC. 1, ET.
3, AP. 11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2020 05161

WURSTAHOLICS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Restaurante.
───────

(210)
(151)
(732)

TIP TOP Carpet
(531)

Clasificare Viena: 09.01.21; 26.13.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Spălarea covoarelor, carpetelor, mochetelor,
ţesăturilor şi altor materiale textile, curăţarea
şi
dezinfectarea
covoarelor,
carpetelor,
mochetelor, ţesăturilor şi altor materiale textile,
îndepartarea petelor de pe covoare, carpete,
mochete, ţesături şi materiale textile, curăţare
uscată.
40. Tratarea covoarelor, carpetelor, mochetelor,
ţesăturilor şi materialelor textile pentru a le
conferi proprietăţi antistatice şi rezistenţă la
praf şi la pete, tratament antimicrobian pentru
covoare, carpete, mochete, ţesături şi materiale
textile, dezodorizarea covoarelor, carpetelor,
mochetelor, ţesăturilor şi altor materiale textile.
───────

(540)

M 2020 05185

(111)173218

23/07/2020
AZIMUT VISION SRL, STR.
DUNARII NR. 60, AP. 16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

Azimut Vision
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Manuale de instrucțiuni pentru educație,
cărți tipărite în domeniul educației muzicale,
cursuri tipărite, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație în domeniul informaticii, educație
și instruire, furnizarea educației, educație,
divertisment și sport, servicii specifice școlilor
(educație), consiliere în carieră (educație),
educație în domeniul științei informaticii,
consultanță profesională referitoare la educație,
informații în materie de educație, servicii de
educație și pregătire profesională, educație
în domeniul procesării de date, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
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educație, instruire și divertisment, organizare
de întâlniri pe teme de educație, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
servicii de consultanță în materie de
educație, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație,
educație și instruire în domeniul procesării
datelor electronice, organizare de examinări
și teste în domeniul educației, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, servicii de educație pentru
comunicarea de metode de predare referitoare
la procesarea datelor, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, organizare
de cursuri, furnizare de cursuri educaționale,
cursuri de instruire scrise, cursuri de formare
avansată, organizare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de pregătire, oferte de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
prin corespondență, cursuri de pregătire în
domeniul științei, cursuri de pregătire în
domeniul
managementului, organizare de
cursuri de instruire tehnică, coordonare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, furnizare de
cursuri de formare continuă, furnizare de cursuri
de instruire online, cursuri de pregătire în
domeniul designului, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(111)173433
23/07/2020
DORU-MIHAITA MOISUC, CAL.
CALARASILOR NR. 73, BL. 19, SC.
1, ET. 6 AP. 12, JUDEŢ BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05186

(740)

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

(540)

Dolzy
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, 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, cartofi umpluți, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), mâncăruri preparate pe
bază de carne, omlete, salate aperitiv, salate
de cartofi, salate de legume, salate preparate,
salată caesar, salate pe bază de cartofi,
supe, hamburgeri, mezeluri, produse din carne
preparate.
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
dulci, produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale și batoane energizante, ciocolată,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
preparate (produse de cofetărie), fulgi de
cereale, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
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și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, produse pe bază de ciocolată, tablete
(dulciuri), vafe, gofre, tiramisu, aperitive (tartine),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, brioșe, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, covrigei, floricele
de porumb, hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, nachos (mâncare tradițională
mexicană), pizza, plăcinte, plăcintă cu carne,
produse de patiserie din legume și carne,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, pufuleți de brânză, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, tortillas, taco, sushi.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, baruri,
cantine, bufete cu autoservire, ceainării, fastfooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de gătit, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de catering pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, snackbaruri.
───────

(111)173434
23/07/2020
DORU-MIHAITA MOISUC,
CAL. CALARASILOR NR. 73,
BL. 19, SC.1, ET. 6 AP. 12, JUDEŢ
BRĂILA,BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05187

(740)

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

(540)

BOLZY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, 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, cartofi umpluți, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
pe bază de carne, omlete, salate aperitiv,
salate de cartofi, salate de legume, salate
preparate, salată caesar, salate pe bază de
cartofi, supe, hamburgeri, mezeluri, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi
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dulci, produse apicole de uz alimentar, batoane
de cereale și batoane energizante, ciocolată,
cornuri, cozonaci, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
preparate (produse de cofetărie), fulgi din
cereale, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie și
înghețate, produse pe bază de ciocolată, tablete
(dulciuri), vafe, gofre, tiramisu, aperitive (tartine),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, brioșe, chipsuri din cereale,
clătite, clătite americane, covrigei, floricele de
porumb, hamburgeri (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate pe bază de paste, nachos
(mâncare tradițională mexicană), pizza, plăcintă
cu carne, produse de patiserie din legume
și carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, pufuleți de
brânză, sandvișuri, spaghetti cu chiftele, tortillas,
taco, sushi, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, hot dog (sandvișuri), plăcinte.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii oferite de baruri, cantine, bufete cu
autoservire, ceainării, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de banchete (mâncare
şi băutură), organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de gătit, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
catering pentru recepțiile firmelor (furnizare de

alimente și băuturi), servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, snack-baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05190

(111)173276

24/07/2020
CONSTANTIN VOICU, STR.
SIRENELOR NR. 5, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

AGENDA DE GIURGIU
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ziar, fluturași publicitari, stegulețe din hârtie,
hărți geografice, mape, broșuri, felicitări, reviste,
agende, carnete de notițe, publicații periodice,
placarde din hârtie și carton, postere, publicații
tipărite.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închiriere spațiu publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe
publicitare, consultanță în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web,
consultanță privind strategiile de comunicare,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, organizarea
de expoziții în scopuri comericale sau
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportivi,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
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închiriere de standuri de vânzare, căutare de
sponsorizări, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
41. Închirierea echipamentelor audio, servicii
de club, antrenare (instruire), academii,
organizarea și susținerea de concerte/
conferințelor/congreselor, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de divertisment,
filmare microfilme pentru terți, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, organizare
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de competiții sportive,
organizarea de spectacole (impresariat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (pilotaj), fotografie,
instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de varietate, închirierea aparatelor
de radio și televizoare, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, închiriere
camere video/închiriere camere de filmat.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05199

(111)173096

24/07/2020
LARISSA BEAUTY CONCEPT
SRL, ŞOS. UNIRII NR. 337,
CONSTRUCŢIA C1, ET. 1, COM.
CORBEANCA, JUD. ILFOV, SAT
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

HAMSA beauty
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 03.07.06
Culori revendicate:auriu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
44. Servicii de înfrumuseţare pentru persoane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05201

(111)173287

03/08/2020
COSTICA ZARNESCU, STR.
CORNISA BISTRITEI, NR. 38, SC.
A, AP. 9, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

La Kuburi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermedierea de contacte comerciale
de
vânzare
cu
și economice, servicii
amănuntul în legăturăcu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
publicitate
privind
industria turismului,
publicitate în domeniulturismului și călătoriilor.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu transportul, parcare și depozitare de
vehicule, distribuție prin conducte și cabluri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,

1064

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

ancorare, navigaţie (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), servicii de planificare
a itinerarului, organizare de transport și
călătorii, servicii de salvare, recuperare și
remorcare, transport și livrare de bunuri,
transportul pasagerilor, rezervări pentru călătorii,
coordonare de tururi turistice, coordonarea
organizării de călătorii individuale și de
grup, însoțirea de călători, organizare de
călătorii de vacanță, organizare de călătorii de
afaceri, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de expediții, organizare de rute
turistice, organizare și intermediere de călătorii,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizarea de excursii, organizări de circuite
turistice, planificarea călătoriilor, rezervări pentru
călătorii, rezolvarea formalităților pentru vize,
pașapoarte și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de bilete de avion, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de ghid
turistic (însoţirea turiştilor), servicii de ghizi
pentru călătorii (însoţirea turiştilor), servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, servicii de planificare de itinerarii,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii
și circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii și transport, servicii de vizitare a
obiectivelor turistice, ghid turistic (însoţirea
turiştilor) și organizare de excursii, servicii de
turism (organizarea călătoriilor), organizarea de
călătorii, organizarea de excursii, organizare de
plimbări turistice cu ghid, organizare de tururi ale
orașelor, servicii de informații turistice.
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură,
furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare temporară, baruri, bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurant și
baruri, localuri tip snack-bar, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (alimente și băuturi),
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi

destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale
de alimentație, servicii de gătit, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant și bar, snack-baruri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de camere, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de ospitalitate (cazare).
───────

(111)173201

(210)
(151)
(732)

M 2020 05211

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

24/07/2020
SC FINANCE MEDIA SRL, STR.
DOAMNA GHICA NR. 22, BL. 5,
SC. B, AP. 47, CAM. 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LUMEA INFRASTRUCTURII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri (tipărituri), suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele (nu magnetice), cromolitografii (în
mai multe culori)/crom, rechizite de birou, cu
excepţia mobilei, numere (caractere), carnete
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de notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă , broşuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare/cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou ), tipărituri (gravuri),
prospecte, ştampile de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere privind
managementul
afacerilor,
consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii
de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de
date
computerizate,
compilarea
statisticilor,
compilarea indexurilor
de
informaţii
pentru
scopuri comerciale sau
publicitare, managementul
computerizat al

fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relaţii
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
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41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05212
(111)173121
24/07/2020
S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.
VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

39. Transport,
bunurilor.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

și

depozitarea

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173133
24/07/2020
VICTOR-ANDREI BALANIUC,
STR. GRIGORE POPITI, NR. 8A,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300548,
TIMIȘ, ROMANIA
DARIUS-IVO TAPALAGA, STRADA
PIATA TRAIAN, NR. 2, AP. 13, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300104, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2020 05213

Legend
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

WELLUX
(511)

ambalarea

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05216

(111)173097

24/07/2020
ANDREEA IONELA MITROI,
STRADA DUMITRU OLARIU 98,
JUD. CONSTANTA, VALU LUI
TRAIAN, CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173125
24/07/2020
WINERO SRL, STR. RONDA NR.
2B, CAM. 2, ET. 2, SECTOR 2 ,
BUCURESTI, 024106, ROMANIA
M 2020 05217

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

(540)

ALIRA ALIENTO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.

ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(540)

3am ANDREEA MITROI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălţăminte.
───────

(111)173127
24/07/2020
WINERO S.R.L., STR. RONDA
NR. 2B, CAM.2, ET.2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 024106, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05218

(740)

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

(540)

ALIRA FLAMMA PREMIUM
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────

1068

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05220

(111)173256

24/07/2020
MONS MELLIS SRL, STR. MIHAI
VITEAZUL, NR. 377A, CAM 3, JUD.
BRASOV, HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Bidex
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, 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, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, 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
în acordurile privind vânzarea cumpărarea de
bunuri, intermedierea de contacte comerciale și
economice, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
achiziții, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, vânzare prin licitație
publică, desfășurare de vânzări prin licitație,
furnizare de servicii online de licitație, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație, licitații
prin telefon și prin televiziune, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare
de licitații pe internet, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de vânzări prin
licitație, organizare și coordonare de licitații
imobiliare, organizare și coordonare de licitații
pe internet, organizare și coordonare de licitații
și licitații inverse prin intermediul telefoanelor

mobile, organizare și coordonare de licitații și
licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de
vânzări la licitație prin telefon, organizare și
coordonare de vânzări la licitație televizate,
organizare și coordonare de vânzări prin licitație,
organizarea și coordonarea de licitații, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitația are loc pe internet, servicii de
licitație și licitație inversă, servicii de vânzare
la licitație asigurate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, vânzare prin licitație
a vehiculelor, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, vânzări prin licitații disponibile pe
internet.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, traducere și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, activități de
divertisment, sportive și culturale, educație și
instruire, furnizare de activități recreative, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de competiții, organizare
și coordonare de loterii, producție audio, video și
multimedia și fotografie.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității, administrare de
servere, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare de sisteme
computerizate, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri
web online pentru terți, securitate, protecție
și reconstituire IT, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, consultanță în domeniul softwareului ca serviciu (SaaS), facilitarea accesului
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temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informații, furnizare de
software nedescărcabil online, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, găzduire de
conţinut digital, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS), închirieri de
hardware și software, platformă ca serviciu
(PaaS), software ca serviciu (SaaS).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05221

(111)173122

24/07/2020
S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.
VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

DURALUX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05226

(111)173186

26/07/2020
SC BERE SADU SRL, STR.
SADULUI NR. 401, JUDEŢUL
SIBIU, COMUNA SADU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

HELTAU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă
de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,

must de bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogăţită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must de malţ, vin de orz (bere),
băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă (băuturi), apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază
de apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi care
nu sunt pentru uz medicinal), apă potabilă,
apă plată, apă minerală, apă carbogazoasă,
apă îmbuteliată, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă de izvor,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
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personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
43. 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 în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, închirere
de distribuitoare de apă potabilă, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, 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 terasă berărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05227

(111)173209

27/07/2020
EURO LIVESTOCK & MEAT
GROUP S.R.L.,
STR. FANTANICANR. 36, LOT. 5,
CORPADMINISTRATIV, BIROU
NR. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.04.02; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(111)173364

(210)
(151)
(732)

M 2020 05238

(740)

CABINET ENPORA, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, PARTER,
AP.1,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011694,ROMANIA

27/07/2020
ADD INDUSTRY (ZHEJIANG)
CO.,LTD., SHUANGGANG ROAD,
YUHUAN CITY, NO. 88, ZHEJIANG,
317600, CHINA

(540)

PRT
(531)
(511)

Global Livestock & Meat

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.11
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Amortizatoare
pentru
automobile,
amortizoare de șoc pentru vehicule, arcuri
amortizatoare de șocuri pentru vehicule, șasiuri
auto, vehicule electrice, ambreiaje pentru
vehicule terestre, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), anvelope pentru roți de vehicule,
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șasiuri pentru vehicule, cuplaje pentru vehicule
terestre.
───────

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05243

(111)173296

27/07/2020
BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE
CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 014142, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2020 05250

(111)173128

27/07/2020
HEXAGON STRUCTURES
SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOEVOD NR. 16, CORP 1B, AP.
U80, JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

COCORICO The AllNatural Chicken Brand
(531)

HEXAGON DEVELOPMENTS

Clasificare Viena: 19.01.25; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.

(531)

Clasificare Viena: 26.04.12; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, albastru
(Pantone 2198 C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Închiriere de spaţii de cazare permanentă
(imobiliare), afaceri imobiliare, servicii pentru
afaceri imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind afaceri
imobiliare, administrare de imobile şi clădiri
de orice tip, închirieri de spaţii pentru birouri,
servicii de administrare financiară a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, civile sau
comerciale, servicii de planificare imobiliară,
închirieri de apartamente, organizare de
închirieri apartamente, administrare de închirieri
de apartamente, administrare financiară de
clădiri de apartamente, închirieri de spaţii
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comerciale sau de birouri, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții rezidențiale, civile
sau comerciale.
37. Servicii de construcții, construcţii de clădiri
rezidențiale şi comerciale, servicii de construcţii
civile, consultanţă în domeniul construcțiilor
de orice tip, servicii de construcții de orice
tip, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
de orice alt tip, servicii de management în
construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri.
43. Organizare de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de ospitalitate,
cazare temporară, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cazare pentru evenimente,
rezervare de cazare hotel, rezervare pe internet
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară.

(111)173178

(210)
(151)
(732)

M 2020 05260

(740)

KEYPI - AGENTIE DE PRORIETATE
INTELECTUALA, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

27/07/2020
AERRE ROMANIA SRL, CALEA
AUREL VLAICU, KM 550
(STÂNGA), JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05255
(111)173152
27/07/2020
BLACK BUTTER GROUP SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 9, BL. 6, AP.
114, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

KEYPI - AGENTIE DE PRORIETATE
INTELECTUALA, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Young & Bipolar
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Huse pentru telefoane.
25. Îmbrăcăminte.
───────

tone
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.06; 24.17.02
(591) Culori revendicate: albastru, negru,
alb,violet, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale pentru uz casnic, produse cosmetice,
măști cosmetice, loțiuni și creme de corp
parfumate, loțiuni de
aranjare a părului, loțiuni cosmetice de
păr, loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
apă de toaletă, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
preparate abrazive pentru corp, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
emoliente (cosmetice), preparate igienice ca
articole de toaletă, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
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pentru uz personal, produse de curățat
nasul pentru igiena personală, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
tampoane de curățare impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, truse cosmetice,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj,
nu de uz medical, vată de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse de machiaj
pentru față și corp, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, ceară parfumată, parfumuri
de camera sub formă de spray, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, preparate pentru parfumarea
camerei.
10. Mănuși de uz medical, articole de
îmbrăcăminte și pentru acoperirea feței sau
a capului pentru personal medical și pacienți
(pentru camera de operare).
20. 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, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, cărucioare (mobilier).
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte (articole de
curăţare), ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, boluri pentru flori, coșuri
de flori, coșuri pentru plante, suporturi pentru
flori, vaze, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, cuști pentru animale de
companie, cuști metalice de uz casnic, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, mănuși de toaletat
animale de companie.
24. Produse textile și înlocuitori, materiale
textile, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, cămăși, măști
fashion, articole pentru acoperirea capului și a
feței.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terților de
produse din clasele mai sus menționate,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web

propriu sau alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate, astfel încât terţii le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv online, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
şi consultanţă pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, serviciide agenții de importexport cu aceste produse, servicii oferite de
lanţuri de magazine şi magazine online.
───────

(111)173091

(210)
(151)
(732)

M 2020 05276

(740)

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

29/07/2020
S.C. LETEA ENERGO PREST
S.R.L., CARTIER PRUNDU, STR.
PETROCHIMIȘTILOR NR. 12, BL.
21, SC. E, AP. 20, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Let Letea Energo Prest
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
01.05.01; 01.05.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
așchii de lemn pentru afumat alimente,
așchii de lemn pentru aprindere, așchii de
lemn pentru aprindere în scopul afumării și
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aromatizării alimentelor, butuci (lemn) pentru
șemineuri, combustibil pentru grătar făcut din
așchii de lemn, lemn sub formă de brichete,
pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
produse combustibile din așchii de lemn
presate, produse pentru aprins focul (lemne
de aprindere), aprinzătoare de foc solide,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru foc, aprinzătoare pentru grătare, benzi
pentru
aprindere,
brichete
de
hârtie
(combustibil), brichete combustibile (brichete
de cărbune), brichete cu cărbune (tadon),
brichete cu lignit, brichete de cocs cu adaos
de cuarț, pentru uz gospodăresc, brichete de
cărbune, brichete de cărbune cu adaos de
cuarț pentru uz gospodăresc, brichete
de
cărbune de lemn, brichete de cărbune pentru
uz
gospodăresc,
brichete
de turbă
(combustibili), brichete din bitum, brichete
pentru grătar, brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos
de cuarț, cărbune de lemn pentru grătare,
cărbune pentru narghilea, cărbune sub formă
de bulgări, cărbune utilizat drept combustibil,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru brichete pe bază de
butan, combustibil pentru grătare, combustibili
fosili, combustibili fără fum, combustibili în formă
de brichete, combustibili pe bază de hidrocarburi
derivați din gudron, combustibili pe bază de
hidrocarburi, combustibili pe bază de cărbune,
combustibili pentru brichete, combustibili pentru
gătit, combustibili solizi, compuși care nu scot
fum pentru utilizare drept combustibili, lichid de
aprindere pentru brichete cu cărbune, pelete din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, pelete de combustibil,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așchii de lemn pentru afumat alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așchii de lemn pentru
aprindere în scopul afumării și aromatizării
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu butuci pentru șemineuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lemn
sub formă de brichete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aprinzătoare de
foc solide, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aprinzătoare lichide pentru grătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aprinzătoare pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu benzi de hârtie pentru aprindere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete combustibile (brichete de
cărbune), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
cu lignit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete de cocs cu adaos de cuarț,
pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brichete de cărbune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brichete de cărbune de lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete de cărbune pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brichete de turbă (combustibili), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
din bitum, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete pentru grătar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brichete
pentru uz gospodăresc din amestec de cărbune,
cocs și adaos de cuarț, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărbune de lemn pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărbune
sub formă de bulgări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărbune utilizat drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibil pentru aprinderea
focului pentru grătar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibil pentru
brichete pe bază de butan, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibil pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili fosili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibili fără
fum, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
pe bază de hidrocarburi derivați din gudron,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibili
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pe bază de cărbune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili pentru
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili solizi, servicii de vânzare cu
amănuntul
în legătură cu compuși care
nu scot fum pentru utilizare drept combustibili,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lichid de aprindere pentru brichete cu cărbune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pelete din fibră comprimată fabricate din
plante de cultură, folosite drept combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pelete de combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pe bază
de cărbune utilizate drept combustibil, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așchii de
lemn folosite pe post de combustibil, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așchii
de lemn pentru afumat alimente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așchii de lemn pentru
aprindere în scopul afumării și aromatizării
alimentelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu butuci pentru șemineuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lemn
sub formă de brichete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse combustibile din
așchii de lemn presate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aprinzătoare de foc
solide, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aprinzătoare lichide pentru grătar, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aprinzătoare
pentru foc, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aprinzătoare pentru grătare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
de hârtie pentru aprindere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
combustibile (brichete de cărbune), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete cu
cărbune (tadon), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete cu lignit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brichete de cărbune, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brichete de cărbune cu
adaos de cuarț pentru uz gospodăresc, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
de cărbune de lemn, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brichete de cărbune pentru
uz gospodăresc, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete de turbă (combustibili),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brichete din bitum, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brichete pentru grătar, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete pentru
uz gospodăresc din amestec de cărbune, cocs
și adaos de cuarț, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cărbune pentru narghilea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărbune sub formă de
bulgări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cărbune utilizat drept combustibil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru brichete pe bază de butan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru grătare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili fosili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili fără fum,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili pe
bază de hidrocarburi derivați din gudron,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili pe bază de cărbune, servicii de
vânzare
cu
ridicata
în
legătură
cu
combustibili pentru brichete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combustibili pentru
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu combustibili solizi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu compuși care nu scot
fum pentru utilizare drept combustibili, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lichid de
aprindere pentru brichete cu cărbune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pelete din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu așchii de lemn folosite
pe post de combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu așchii
de lemn pentru afumat alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu așchii de lemn pentru aprindere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu așchii de lemn pentru aprindere în scopul
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afumării și aromatizării alimentelor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
butuci pentru șemineuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lemn sub formă de brichete, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pelete
de lemn pentru încălzire (combustibil), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse combustibile din așchii de lemn presate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse pentru aprins focul (lemne
de aprindere), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu aprinzătoare de foc
solide, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aprinzătoare lichide pentru
grătar, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aprinzătoare pentru foc,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu aprinzătoare pentru grătare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu benzi de hârtie pentru aprindere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu brichete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete combustibile
(brichete de cărbune), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
cu cărbune (tadon), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
cu lignit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete de cocs
cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul prin cataog
în legătură cu brichete de cărbune, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete de cărbune
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete de cărbune
pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
de turbă (combustibili), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
din bitum, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amă nuntul prin catalog
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de
cuarț, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cărbune de lemn pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cărbune pentru narghilea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărbune sub formă de bulgări,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu cărbune utilizat drept combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu combustibil pentru aprinderea focului
pentru grătar, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibil pentru
brichete pe bază de butan, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu combustibil
pentru grătare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili fosili,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili fără fum, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu combustibili pe bază de hidrocarburi derivați
din gudron, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pe bază de
hidrocarburi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pe bază
de cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pentru
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili solizi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
compuși care nu scot fum pentru utilizare drept
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lichid de aprindere
pentru brichete cu cărbune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pelete
din fibră comprimată fabricate din plante de
cultură, folosite drept combustibil, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pelete de combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legăturăcu produse
pe bază de cărbune utilizate drept combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu așchii de lemn folosite pe post
de combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru afumat alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu butuci pentru
șemineuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu combustibil pentru grătar
făcut din așchii de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lemn sub
formă de brichete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pelete de
lemn pentru încălzire (combustibil), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse combustibile din așchii de lemn
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presate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu
amănuntul
online
în
legătură cu
aprinzătoare
de foc solide, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aprinzătoare lichide pentru grătar, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aprinzătoare
pentru grătare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi de hârtie pentru
aprindere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brichete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete
combustibile (brichete de cărbune), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brichete cu cărbune (tadon), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete cu
lignit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu brichete de cocs cu adaos de
cuarț, pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete
de cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brichete de cărbune cu
adaos de cuarț pentru uz gospodăresc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brichete de cărbune de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brichete
de cărbune pentru uz gospodăresc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete de turbă (combustibili), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete din bitum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
grătar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de
cuarț, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărbune sub formă de bulgări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărbune
utilizat drept combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibil pentru brichete pe bază de butan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibil pentru grătare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu combustibili fosili, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili fără
fum, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibili în formă de brichete,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibili pe bază de hidrocarburi
derivați din gudron, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili
pe bază de hidrocarburi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu combustibili
pe bază de cărbune, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili
pentru brichete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu combustibili pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibili solizi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compuși care
nu scot fum pentru utilizare drept combustibili,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lichid de aprindere pentru brichete
cu cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pelete din fibră comprimată
fabricate din plante de cultură, folosite drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil.
───────

(111)173226

(210)
(151)
(732)

M 2020 05282

(740)

CABINET DOINA ȚULUCA,
B-DUL LACUL TEI NR. 56, BL. 19,
SC. B, AP. 52, SECTOR 2, 020392
BUCUREŞTI, ROMANIA

28/07/2020
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.
REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LaProvincia Pui Vegetarian
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne proaspătă de pui, carne de pui
congelată, extract din carne de pui, păsări de
curte, nu vii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05288

(111)173269

28/07/2020
OLGA INAL, STR. MAIOR SONTU,
BL. 8, SC. B, NR. 20, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, 110043, ARGEȘ,
ROMANIA

LuxyBrow Permanent
Makeup Studio

centru SPA, servicii de îndepărtare permanentă
şi reducere a părului, servicii de îndreptat părul,
servicii de îngrijire a frumuseţii, servicii de
întindere a pielii cu laser, servicii de întors
genele, servicii de tratament cu microace, servicii
de tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă şi păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru faţă şi pentru
corp, servicii de tratamente de înfrumuseţare în
special pentru gene, servicii de tratare a celulitei,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea feţei, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
de tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
laser pentru varicozităţi, tratament cosmetic cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratament pentru păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de micropigmentare, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe faţă, artă corporală
(servicii de infrumusețare), consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumuseţării, consultanţă cu privire la
frumuseţe, consultanţă în domeniul cosmeticii,
consultanţă în domeniul îngrijirii corpului şi
a frumuseţii, furnizare de informaţii despre
servicii ale saloanelor de frumuseţe, furnizare
de informaţii în materie de frumuseţe, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijiri de igienă şi
frumuseţe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de consultanţă
cu privire la tratamentele de înfrumuseţare,
servicii de consultanţă cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanţă privind machiajul
oferite online, servicii de consultanţă privind
machiajul, oferite online sau faţă în faţă, servicii
de consultanţă în domeniul cosmetic, servicii
de consultanţă în domeniul machiajului, servicii
de consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii,
servicii de consultanţă în materie de îngrijire a
frumuseţii, servicii de frumuseţe oferite de un
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05290
(111)173297
28/07/2020
BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE
CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 014142, ROMANIA

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din

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

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

COCORICO The AllNatural Chicken Brand
(531)

M 2020 05293

(111)172892

28/07/2020
DAS SENSE SOCIETY SRL, STR.
FRANARULUI, NR. 37, CAMERA
3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

FAYN FOOD IS
ALL YOU NEED

Clasificare Viena: 19.01.25; 25.01.19;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

(531)

Clasificare Viena: 11.01.04; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru,
roşu, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
restaurante, cazare temporară.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05298
(111)173187
28/07/2020
DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE SJP
SRL, STR. DRĂGĂNEŞTI, NR.
9, CORPUL A, JUDEŢUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(111)173082
29/07/2020
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,
STR. ION TUCULESCU NR. 19,
AP. 68, BL. 37C, ET. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031611, ROMANIA
M 2020 05302

(540)

PINE JULZ
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

DIVIZIA DE PAZA
SI ORDINE S.J.P.

(540)

M 2020 05304

(111)173119

29/07/2020
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
STR. INDUSTRIILOR NR. 3,
JUDEŢUL BACĂU, ONEŞTI,
601124, BACĂU, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 24.01.09; 24.01.13;
03.07.01; 26.01.15; 26.01.16; 01.01.04;
29.01.13
(591) Culori revendicate: auriu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, 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.
───────

100 CHIMCOMPLEX
(531)
(591)
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Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
29.01.15
Culori revendicate: roşu (HEX
#e52629), grena (HEX #b02931),
galben (HEX #fdc514), portocaliu (HEX
#f39323), albastru (HEX #1d7dc1, HEX
#233976), negru (HEX #3c3c3b, HEX
#575756), gri (HEX #878787)
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(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.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173118
29/07/2020
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
STR. INDUSTRIILOR NR. 3,
JUDEŢUL BACĂU, ONEŞTI,
601124, BACĂU, ROMANIA
M 2020 05305

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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

100 CHIMCOMPLEX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
5. Preparate farmaceutice, medicale 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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
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35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05309
(111)173168
29/07/2020
SC BIOFARM SA, STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

SennaLax
(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,
administratție comercială, lucrări de birou.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
și
veterinare,
5. Produse
farmaceutice
suplimente alimentare pentru stările care
necesită consum de vitamin, produse igienice
pentru medicină, substanțe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, fungicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05312

(111)173169

29/07/2020
SC BIOFARM SA, STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05311

(111)173167

29/07/2020
SC BIOFARM SA, STR.
LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

Cavit
(531)

Cavit
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
02.07.02
Culori revendicate: albastru, roz, galben,
mov, verde (Pantone P2146 C)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.01.24
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
roz, galben, mov, verde (Pantone
P2146 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice
și
veterinare,
suplimente alimentare pentru stările care
necesită consum de vitamin, produse igienice
pentru medicină, substanțe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, fungicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05317
(111)173337
29/07/2020
ANNA MARIA BALOGH, STR.
REPUBLICII NR. 8, JUD. MUREŞ,
BAHNEA, MUREȘ, ROMANIA

Smuff

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173157
29/07/2020
ROCK DRILL CONSULT SRL,
B-DUL 1 MAI, NR. 501, ET 1,
AP 3, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA
M 2020 05325

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
marketing, servicii de intermediere comercială.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05323
(111)173146
29/07/2020
VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI,
STR. RUDULUI NR. 152, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

VP&PARTNERS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri.
41. Educație, furnizarea de instruire.
45. Servicii juridice.
───────

ROCK DRILL CONSULT
(531)

Clasificare Viena: 15.01.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini pentru lucrări de fundații.
19. Piloți din beton.
37. Lucrări de fundație.
───────

(111)173126

(210)
(151)
(732)

M 2020 05329

(740)

SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

29/07/2020
SC PRISACA TRANSILVANIA
SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AEROSOLI FERICITI
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical pentru copii şi
bebeluşi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05332
(111)173216
29/07/2020
CONSTANTIN SLAV, STR.
GEORGE VÂLSAN, NR. 6, BL.
65, SC. 2, AP. 57, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075150

(540)

l'Arôme beaucoup d'aromes
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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,
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
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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 (mizuoshiroi), 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
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
cosmetica 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
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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 faţă,
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
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 loţiuni 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
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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 sprayuri 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 fata si 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
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
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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 cueye-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
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
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
balsam de curățare, 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 cosmetica 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
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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
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 loţiuni 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 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
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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,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul 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
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
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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 pentru 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 cosmetica 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
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 faţă, 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
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online în legătură cu loţiuni 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
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
faţă şi 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,
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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
furnizare de informații publicitare, întocmirea de
texte de publicitate comercială, marketing de
produse, marketing digital, marketing pe internet,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de
materiale
publicitare
online,
publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05333

(111)173467

29/07/2020
The Procter & Gamble Company,
ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, OH, CINCINNATI, 45202,
STATELE UNITE ALE AMERICII

sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igienă feminină, scutece şi şerveţele pentru
incontinenţă, indispensabili incontinenţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05334

(111)173148

29/07/2020
RAUL BOGDAN CHENDREAN,
BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989 NR. 148, AP.111, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FillieRA SPORT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173129
30/07/2020
DEVEO MEDIA SRL , STR.
TRAIAN NR. 9, BL. 19-20,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2020 05339

FRAM - Nu privi inapoi
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri.

Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

───────

(540)

ALWAYS NIGHT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru igienă feminină şi anume
absorbante zilnice, şerveţele şi tampoane
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(210)
(151)
(732)
(740)

M 2020 05342
(111)173465
30/07/2020
Zentiva, k.s., STR. U KABELOVNY
130, PRAGA, 102 37, CEHIA

PERCOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05344

(740)

RATZA & RATZA SRL, B-DUL A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

RATZA & RATZA SRL, B-DUL A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

M 2020 05343

(111)173469

30/07/2020
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(540)

ALWAYS ULTRA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru igiena feminină și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.
───────

M 2020 05345

(740)

Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

ALWAYS SECURE NIGHT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru igiena feminină și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.
───────

(111)173463

(210)
(151)
(732)

RATZA & RATZA SRL, B-DUL A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

(111)173466
30/07/2020
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, STR. ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(210)
(151)
(732)

30/07/2020
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY , ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA,
CINCINNATI, .OHIO, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

ALWAYS SENSITIVE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05347
(111)173442
30/07/2020
IGOR BOTNARIUC, BD. CHIȘINĂU
NR. 75, BL. A14, SC. B, ET. 8,
AP. 79, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173123
30/07/2020
ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA, STR. PIELARI
NR. 5, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA
M 2020 05355

ASOCIATIA JUDETEANA
DE FOTBAL PRAHOVA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea
de
competiții
sportive,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții de fotbal, cursuri de fotbal.

(540)

───────

LUX COURIER
În conformitate cu art. 22
al Legii nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1006080/03.03.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: LUX COURIER

M 2020 05357

(740)

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

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, galben, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea bunurilor, livrarea de flori, livrarea de
colete, împachetarea cadourilor.

(111)173339

(210)
(151)
(732)

30/07/2020
SC GENERAL AGRO COM
SERVICE SRL, SAT GRĂJDANA,
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA
TISĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

───────

FIERART
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Fier, articole de fierărie, porți de fier, pirite de
fier, piese turnate din fier, mici articole de fierărie,
scripeți (produse de fierărie), manșoane (articole
de fierărie), șaibe (produse de fierărie), piulițe
(produse de fierărie), arcuri (articole de fierărie),
țăruși (articole de fierărie), grinzi de fier sau
oțel, tuburi metalice (produse de fierărie), piese
din metale forjate, garduri metalice, panouri
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru garduri, stâlpi metalici pentru garduri.

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05365

18/05/2011
LABORATOIRES NOREVALED, 66, AVENUE DES CHAMPS
ELYSÉES, F-75008, PARIS,
FRANȚA

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

(540)

KERAPIL

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05360
(111)173331
30/07/2020
CLUB SPORTIV VICTORIA
ȚĂNDĂREI, STR. STADIONULUI
NR. 1, JUD. IALOMIŢA, ȚĂNDĂREI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(111)172900

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

CLUB SPORTIV
VICTORIA ȚĂNDĂREI
(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.10; 24.09.02; 24.11.03;
05.05.04; 05.07.02
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu,
negru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de activități
sportive și competiții sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05367
(111)173281
30/07/2020
LA CASA RISTORANTE PIZZERIA
PANE DOLCE SRL, STR.
LUNCII NR. 19, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400633, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173366
31/07/2020
LPG AUTO TRANS SRL, STR.
VESELIEI NR. 5A, CLADIRE
C22, ETAJ B-8, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2020 05372

LPG auto trans
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 18.01.23; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport.

Din Casa Bunicii

───────

(531)

Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.11;
05.03.20
(591) Culori revendicate: albastru
(RGB=241242242), gri
(RGB=220221222), roz
(RGB=251212218), roşu
(RGB=238201208), violet
(RGB=219183198)
(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)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05373

(111)173115

31/07/2020
REGINA OVERSEAS COM SRL ,
ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, CAMERA NR. 2 DE 27.10
MP, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PASION DEKOR

───────
(531)
(591)
(511)
1098

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15
Culori revendicate: portocaliu, galben,
roz, mov, albastru închis, albastru
deschis, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05375
(111)173217
31/07/2020
SAMBYTENET SRL, CALEA
TURZII NR. 188L, BIROUL 2, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

SBN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: mașini pentru
producerea metalului, convertizoare pentru
oțelării, mașini de modelat metal, mașiniunelte pentru prelucrarea metalelor, tractoare,
mașini de vibrare, mașini de prelucrat metale,
mașini de pudlare, roboți industriali pentru
prelucrarea metalelor, mașini pentru turnătorie,
vârfuri de unelte pentru mașini de prelucrare
a metalului, aparate electromecanice pentru
prepararea alimentelor, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, aparate de
râșnit electrice de bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate de zdrobit cartofi (mașini electrice),
aparate electrice pentru prepararea pastelor, de
uz casnic, aparate storcătoare de fructe, mașini

electrice de bucătărie, râșnițe de cafea, cu
excepția celor manuale, mașini de tocat carne,
mașini de cojit, cuțite de bucătărie electrice,
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
cuțite pentru tăiat legume (acționate electric),
dispozitive electrice de spumare a laptelui,
dispozitive electrice pentru decojirea legumelor,
dispozitive pentru decojire (aparate acționate
electric), dispozitive pentru decojirea legumelor,
instrumente electrice pentru decojirea fructelor,
instrumente pentru aplicarea ciocolatei în
mijlocul bomboanelor de ciocolată, mașini pentru
fabricarea de produse lactate, mașini automate
pentru ambalat alimente, mașini de cojit, mașini
de feliat (acționate electric) folosite în bucătărie,
mașini de prelucrat legume, mașini de prelucrare
folosite în industria alimentară, mașini de
tăiat pastele făinoase, mașini de tăiat carnea
(aparate acționate electric) de uz gospodăresc,
mașini (industriale) de preparare a alimentelor,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
mașini (industriale) pentru prepararea băuturilor,
mașini de tocat alimente, electrice, de uz
comercial, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de mărunțit alimente,
mașini electrice de tocat alimente, mașini
electrice pentru stoarcerea fructelor, mașini
pentru amestecarea alimentelor, mașini pentru
decojirea legumelor, mașini pentru fabricarea
pastelor comestibile, mașini pentru fabricarea
tăițeilor, mașini pentru modelarea pâinii, mașini
pentru pregătirea de băuturi, mașini pentru
prelucrarea cerealelor, mașini pentru prelucrarea
cu pastă, mașini pentru prelucrarea cărnii, mașini
pentru prelucrarea fructelor, mașini pentru spălat
fructe, mașini pentru tăierea legumelor, mixere
(aparate pentru bucătărie), mixere de bucătărie,
electrice, mașini de tăiat pâine, roboți de
bucătărie, râșnițe de cafea electrice, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice de suc
de fructe, storcătoare electrice pentru fructe,
strecurătoare pentru salată (mașini), teluri
electrice pentru alimente, teluri electrice pentru
uz casnic, tocătoare electrice de carne, unelte și
ustensile electrice de bucătărie, unelte manuale
(electrice) folosite la prepararea grătarului,
ustensile electrice de bucătărie, mașiniunelte pentru prelucrarea lemnului, mecanisme
robotice pentru prelucrarea lemnului, ferăstraie
circulare (pentru prelucrarea lemnului), mașini
de rindeluit pentru prelucrarea lemnului, mașini
de șlefuire (pentru prelucrarea lemnului), mașini
de perforare pentru prelucrarea lemnului, mașină
de ceapraz folosită la prelucrarea lemnului,
mașini pentru rostuirea dinților de ferăstrău
(pentru exploatarea forestieră sau prelucrarea
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lemnului), despicător de lemne (mașini), mașini
de frezat, freze (unelte electrice), mașini de cojit
lemn, mașini de frezat, mașini de gravat cu
laser pentru lemn, mașini de rindeluit lemnul,
mașini de șlefuit, mașini de turnare a metalelor
în matrițe, mașini de tăiere, mașini pentru
frezarea lemnului, mașini pentru sculptarea
lemnului, mașini pentru tratarea suprafețelor,
mașini-unelte pentru frezat, unelte de șlefuire
(piese de mașini), stații cu generator electric,
mașini pentru ambalat aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, dispozitive
de fixare a pieselor de prelucrat (mașini),
echipamente pentru manipularea materialelor,
graifăre pentru laminate (mașini), mașini de
divizat, mașini pentru compactarea materialelor,
separatoare de tablă (mașini), mașini de sortat
pentru industrie, mașini industriale robotizate
de șlefuit, mașini pentru fabricarea furnirului,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
aparate de sudură robotizate, aparate robotice
de tăiat cu arc electric, aparate robotizate
de sudură cu arc electric, brațe robotizate
de uz industrial, mașini de sudură electrice
automate, mașini robotice cu ferăstrău, mașini
robotice de ambalat, mașini robotice de ștanțat
electrice, mașini robotizate de finisare, mașini
robotizate de închidere, mașini robotizate pentru
etichetare, mecanisme robotice pentru modelat
lemnul, mecanisme robotice pentru modelat
materiale plastice, mecanisme robotice pentru
modelat metal, mecanisme robotice pentru
modelat sticlă, mecanisme robotice pentru
prelucrarea materialelor plastice, mecanisme
robotice pentru prelucrarea metalului, pistoale
de lipit electrice robotice, pistoale automate
robotizate de pulverizare pentru vopsit, roboți
de manipulare automatizați pentru încărcarea
și descărcarea de produse, roboți industriali de
prelucrare a lemnului, roboți industriali folosiți
în fabricație, roboți industriali pentru prelucrarea
lemnului, roboți industriali folosiți la manipularea
pieselor de prelucrat, roboți pentru manevrarea
barelor, roboți pentru mașini-unelte, roboți pentru
sudură, arzătoare de tăiat cu laser, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură
cu laser, mașini de gravat cu laser, mașini
de găurit cu laser de prelucrare a pietrei,
ferăstraie (mașini), ferăstraie circulare fixe
(mașini), ferăstraie circulare sub formă de unelte
portabile acționate electric, mașini automate
de debitat, mașini de tăiere pentru metale,
mașini-unelte pentru tăiere, aparate autogene
de sudură, aparate de sudură cu arc (mașini
electrice), aparate de sudură cu arc electric,
aparate de sudură cu contact termic, aparate
de sudură cu impuls termic, aparate de sudură

cu plasmă, aparate de sudură oxiacetilenică,
aparate de sudură pentru materiale plastice,
aparate de sudură prin difuziune, aparate de
sudură prin electrofuziune, ciocane de lipit
încălzite electric, mașini de sudare a metalelor
(electrice), mașini de sudare acționate cu
gaz, mașini de sudare cap la cap pentru
conducte (acționate cu gaz), mașini de sudare
cu ultrasunete, mașini de sudare electrică prin
puncte, mașini de sudură, mașini de sudură cu
aer cald, mașini de sudură cu arc electric, mașini
de sudură cu sârmă, mașini de sudură de înaltă
frecvență, prese mecanice (pentru prelucrarea
metalelor), mașini electrice de sudat, aparate
pentru operații de prelucrare, imprimante 3D,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (mecanice),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (pneumatice), mașini de prelucrat
lemnul, mașini de gravat cu plasmă, mașini de
honuire pentru prelucrarea metalelor, mașini de
imprimat de uz industrial, mașini de lipit piese,
mașini pentru prelucrarea foilor de metal, matrițe
pentru prese de fixare, mașini unelte, mașiniunelte de precizie pentru realizarea mecanizată
a pieselor de prelucrare, pistoale de etanșat
electrice, prese cu acționare pneumatică, scule
de mână electrice, scule de mână pneumatice,
scule manuale acționate în alt mod decât
manual, scule pneumatice portabile, mașini
suflante, storcătoare industriale, tocătoare
(mașini), tocătoare de lemn (mașini), unelte
acționate electric, unelte (organe de mașini),
unelte electrice fără fir portabile, unelte electrice
portabile, unelte hidraulice, unelte mecanice,
unelte pneumatice, unități de comandă și control
al procesului (hidraulice), unități de comandă
și control al procesului (mecanice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
alezoare (mașini-unelte), bormașini cu suport,
dispozitive de găurit rotative (mașini), mașini
automate de găurit, mașini de găurit, mașini
electrice de găurit fără fir, mașini industriale
de alezat pentru forare în plan orizontal,
mașini unelte pentru alezare, aparate de sudură
non-electrice, genți profesionale cu scule,
instrumente acționate manual, mașini de tăiat,
lame de mașini de tăiat, mașini de tăiat și fațetat,
mecanisme cu clichet (unelte acționate manual),
menghine (unelte manuale), suporturi pentru
scule, unelte de mână și instrumente acționate
manual, vaporizatoare acționate manual de uz
industrial sau comercial, mașini de gravat (scule
manuale), alezoare, aparate de șlefuit acționate
manual, unelte pentru ascuțit, instrumente
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pentru ascuțit lame, discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), ferăstraie pentru
metale, ferăstraie pentru tăierea metalelor, filiere
(unelte), freze rotative (scule manuale), foarfece
pentru tăierea metalelor (foarfece pentru tablă),
freze (scule), ghidaje de tăiere destinate utilizării
cu scule manuale, instrumente de ascuțit
foarfeci (acționate manual), instrumente de
găurit acționate manual, instrumente de tăiat
țevi, mandrine pentru mașini de găurit (părți de
unelte acționate manual), matrițe de decupat
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe
pentru ștanțat (unelte acționate manual), mașini
de grinotat (unelte acționate manual), mașini
de găurit cu percuție (unelte acționate manual),
mașini de găurit tip presă (unelte acționate
manual), scule de tăiat (scule manuale), scule
de tăiere (unelte de mână), ștanțe (unelte
manuale), instrumente manuale pentru șlefuit,
ștanțe rotative (unelte acționate manual), tarozi
(scule), unelte de gravare (unelte manuale),
unelte de tăiat acționate manual, unelte de șlefuit
(acționate manual), unelte și instrumente de
ascuțit, acționate manual, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, ansambluri de
gătit, aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate de
gătit cu abur, aparate de prăjit cu aer, aparate de
gătit cu grătare, aparate de prăjit electrice pentru
sandvișuri, aparate de prăjit pâine, aparate
de încălzit, aparate de încălzire electricea
aparate electrice de încălzit mâncare, aparate
electrice pentru copt vafe, aparate electrice
pentru prepararea pâinii, aparate electrice pentru
sandvișuri, aparate electrice pentru încălzirea
băuturilor, aparate pe gaz pentru fierbere,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru gătit,
aparate pentru gătit cu gaz, aparate pentru prăjit,
aparate pentru prepararea clătitelor, aparate
pentru încălzirea alimentelor, aparate și instalații
de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cafetiere electrice, cuptoare, cuptoare cu gaz
de uz casnic, cuptoare cu microunde, cuptoare
cu inducție, cuptoare cu microunde pentru gătit,
cuptoare de gătit cu gaz (de uz casnic), cuptoare
de uz casnic, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare electrice, cuptoare electrice de gătit,
cuptoare electrice de prăjit, cuptoare industriale,
cuptoare pentru pizza, cuptoare pentru masă,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
uscarea alimentelor, distribuitoare de băutură
pentru catering, domuri pentru răcire, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru

păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, elemente electrice de
încălzire, friteuze electrice, frigidere pentru vin,
frigidere electrice de uz casnic, grătare (aparate
de gătit), grătare alimentate cu gaz (aparate
de gătit), grătare cu gaz, grătare electrice
de interior, grătare electrice cu grilaj, grătare
electrice pentru exterior, grătare mari în aer
liber, grătare pentru friptură, grătare pentru
gătit, instalații pentru gătit, instalații pentru
copt, mașini de făcut pâine, mașini de făcut
înghețată, mașini de gătit, mașini electrice de
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice,
plite electrice, plite de gătit multiple, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu
inducție, plite, samovare electrice, răcitoare de
lichide (instalații), rotisoare, rotisoare electrice,
roastere electrice de uz industrial, presă pentru
vafe, prese de tortilla, electrice, plite pentru
gătit, plite pentru gătire, sertare pentru frigidere,
ustensile de gătit electrice, vitrine termice, vitrine
termice pentru alimente, vitrine termice pentru
sectorul restaurației,vitrine frigorifice orizontale
pentru alimente, aparate de climatizare, instalații
de climatizare, instalații de climatizare, instalații
de climatizare a aerului, instalații de ventilare
pentru vehicule (climatizare), filtre electrice
pentru aparate de climatizare, instalații de
climatizare a aerului pentru vehicule, hote cu
ventilator pentru cuptor, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzire radiante cu
ventilator.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05376

(111)173190

31/07/2020
GEDA PRODEXIM SRL, STR.
STRABUNA NR. 24, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

GEDA UNIVERSAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, tractoare, sisteme de
tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
piese de schimb pentru tractoare, motoare
pentru vehiculele terestre, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru vehiculele
terestre, ambreiaje pentru vehiculele terestre,
şasiuri pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, amortizoare suspensie pentru
vehicule, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, discuri de frână
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, bări
de protecţie pentru automobile, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, caroserii de automobile, lanţuri de
automobile, şasiuri de automobile, anvelope
de automobile, osii pentru vehicule, fusuri de
osie, contragreutăţi pentru roţile vehiculului,
benzi pentru butucii de roată, burdufuri pentru

autobuzele articulate, camioane dotate cu
funcție de macara, garnituri de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
segmenţi de frână pentru vehicule, plăcuţe de
frână pentru autovehicule, maşini/autoturisme/
automobile, maşini robotizate, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spațiu publicitar online, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
prezentarea
produselor
în
mediile
de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, optimizarea
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
regruparea, în beneficiul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora) și anume: vehicule, aparate de
deplasare pe uscat, în aer sau pe apă,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), piese de schimb pentru
tractoare, motoare pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre, cuplaje
pentru vehiculele terestre, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, şasiuri pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, amortizoare de
şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie,
discuri de frână pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, bări de protecţie pentru automobile,
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
vehicule cu pernă de aer, airbag-uri (dispozitive
de siguranţă pentru automobile), dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, caroserii de automobile,
lanţuri de automobile, şasiuri de automobile,
anvelope de automobile, osii pentru vehicule,
fusuri de osie, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
burdufuri pentru autobuzele articulate, camioane
dotate cu funcție de macara, garnituri de frână
pentru vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
segmenţi de frână pentru vehicule, plăcuţe de
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frână pentru autovehicule, maşini/autoturisme/
automobile, maşini robotizate, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul mijloacelor
electronice sau prin intermediul cataloagelor de
comandă prin corespondență sau prin mijloace
electronice.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, finanţare pentru achiziţia
în rate/finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, acordarea de finanţare pentru leasing.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii
de service pentru întreţinerea vehiculelor,
servicii de service pentru repararea vehiculelor,
recondiţionare şi modernizare de tractoare,
instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, furnizarea informaţiilor legate
de reparaţii, reşaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05383

(111)173156

06/08/2020
U CRAIOVA 1948 S.A., STR.
SF. DUMITRU NR. 1, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200584, DOLJ,
ROMANIA

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

BRIDAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
afacerilor,
managementul
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
───────

PRIMAVERA FOTBAL CLUB
(531)
(591)
(511)

(111)173289
31/07/2020
SEBASTIAN-IONUȚ MÎNDROIU,
PIAȚA C.A. ROSETTI NR. 1, ET. 2,
AP. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2020 05385

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Culori revendicate: albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05389
(111)173407
20/08/2020
DIGITAL MEDIA STREAM SRL,
STR. BOBILNA NR. 6, AP. 2,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540012, MUREȘ,
ROMANIA

LIVE4U

(111)173188

(210)
(151)
(732)

M 2020 05390

(740)

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

31/07/2020
ANA-MARIA FIȚA, STR. RAMPA
STEFAN CEL MARE NR. 10,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
DORIN FIȚA, STR. RAMPA
STEFAN CEL MARE NR. 10,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03; 26.03.01
(591) Culori revendicate: alb (#FFFFFF),
roșu(#E8521F), negru (#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmitere digitală de date audio
și video, transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
de sunet, imagine, semnal și date prin cablu,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, transmisie de sunet, imagine și informații,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie
video prin rețele digitale, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele.
41. Furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de instalații pentru filme, spectacole,
piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de instalații de cinematografe, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție de documentare cinematografice,
producție de programe de televiziune în
direct, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, producție de
programe de televiziune în direct pentru
divertisment, producție de programe radiofonice
și de televiziune, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, proiecție de filme video,
proiecții de filme cinematografice.
───────

DODORYN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, flori proaspete
comestibile, bulbi de flori, coroane de flori
funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, plante,
plante naturale, plante proaspete, bulbi (plante),
plante agățătoare, plante uscate, plante
naturale de apartament, plante cu frunze,
butași de plante, plante în ghiveci, plante
uscate pentru decorare, plante proaspete în
ghiveci, plante vii pentru acvarii, bulbi de
plante
(horticultură),
tuberculi pentru
propagarea
plantelor, decorațiuni florale
(naturale), decorațiuni florale (proaspete),
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate,
grăunțe (semințe), semințe
pentru horticultură, semințe de flori, semințe
de cartofi, semințe de măr, semințe de
plantat, semințe de iarbă, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe de grâu,
semințe de legume, semințe pentru agricultură,
semințe de fructe, semințe pentru semănat,
semințe de grâu hibride, semințe de plantă
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de in (semințe de in), amestecuri de semințe
sălbatice, semințe de chia neprocesate, semințe
pentru culturi hidroponice, semințe sub formă
de pelete (presădite), semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe proaspete de inga edulis, semințe
acoperite cu un preparat antiparazitar pentru
însămânțare, 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 presădite întrun mediu fibros pentru înierbarea malurilor,
semințe presădite într-un mediu fibros consolidat
pentru înierbarea malurilor, 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 de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea terenurilor de sport,
semințe presădite într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea terenurilor de
golf, semințe pre-însămânțate într-un mediu
de propagare fibros
consolidat
pentru
înierbarea aleilor, semințe pre-însămânțate
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbareapeluzelor, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbarea
canalelor de drenaj, semințe presădite într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea câmpurilor, semințe presădite într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea pistelor, răsaduri, răsaduri de plante,
răsaduri de hamei, miceliu de ciuperci (răsaduri),
arbori, arbori pitici în ghiveci (bonsai), semințe
de arbore de urushi, arbori de crăciun naturali
(tăiați), plante de pepinieră, flori, flori tăiate,
flori uscate, flori conservate, plante, plante
uscate, plante proaspete, plante leguminoase,
bulbi (plante), plante naturale, plante agățătoare,
trandafiri (plante), ierburi (plante), plante cu
frunze, ardei iute (plante), plante de apartament,
plante cu flori, plante naturale vii, plante fructifere
vii, butași de plante, plante leguminoase
proaspete, plante în ghiveci, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante uscate pentru
decorare, plante de aloe vera, plante proaspete
în ghiveci, plante vii pentru acvarii, plante
bulbi pentru horticultură, plante și flori naturale,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
pentru iazuri (vii), plante bulbi de uz agricol,
plante naturale cu microorganisme simbiotice,
reziduri de plante (materiale brute), plante verzi
naturale de uz decorativ, plante aromatice uscate
de uz decorativ.

35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata

referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare,
servicii
de comenzi
online
computerizate, realizare de târguri și expoziții
cu scop publicitar şi comercial virtuale sau
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet.
44. Aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, proiectare (design) de grădini,
servicii pentru îngrijirea grădinilor, plantarea
unei
grădini
cu
copaci,
servicii
de
amenajare a grădinilor, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, servicii de consiliere cu
privire la proiectarea de grădini, cultivare de
plante, îngrijirea
plantelor
de
ghiveci,
consultanță referitoare la cultivarea plantelor,
servicii de îngrijire de plante (servicii de
horticultură), plantare de
specii de floră,
grădinărit peisagistic, consultanță în grădinărit,
servicii de grădinărit, design de grădină și
peisagistic, furnizare de informații despre
grădinărit, servicii de pepiniere, servicii de
pepinierist, servicii de pepiniere pomicole,
servicii prestate de pepinieriști, închiriere de
flori.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05392
(111)173171
31/07/2020
ALICE MIHAELA MITU, STR.
SANDU ALDEA NR. 13, PARTER,
AP. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
012216, ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2020 05394

(111)173425

31/07/2020
CARNSAN PROD SRL,
FILIPEȘTII DE PĂDURE
NR. 19E, JUD. PRAHOVA,
FILIPESTII DEPADURE,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

SIGURANȚĂ AUTO COPII
Săptămâna SIGURANȚEI
AUTO a Micului Pasager!
CARNSAN PROD
FILIPESTII DE PADURE

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.05.06; 12.01.10
(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFBF00), negru (HEX #000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 03.04.18; 03.04.25;
25.01.05; 25.01.06
(591) Culori revendicate: roşu, crem,
albastru,gri, alb, negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne.
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 cărnii și
produselor din carne (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05396

(111)172988

04/08/2020
GHEORGHE CIUCA, MARIN
SORESCU NR. 9, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

PREVENT CLINICA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.12; 02.09.01
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medicală
de urgență, consultanţă și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistare medicală (screening), depistare
medicală (screening) referitoare la cord,
diagnosticarea bolilor, efectuarea examenelor
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
examinarea medicală a persoanelor, furnizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de informații
despre servicii de asistenţă medicală, furnizare
de informații despre servicii medicale, furnizare
de informații și noutăți în domeniul medicinei,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, imagistică cu raze x de uz medical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
asistență medicală, planificare de tratamente
medicale, recoltarea și conservarea sângelui
uman, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
analize de sânge, îngrijire medicală, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea

medicală a persoanelor, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru pacienți, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de consultanţă
tehnică referitoare la sănătatea medicală,
servicii de consiliere medicală, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală la
domiciliu, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consultanță în
domeniul chirurgiei, servicii de control medical
fizic, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de evaluare medicală, servicii de examinări
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de tratament chirurgical,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratament
medical, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii furnizate de
spitale private, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii prestate de medici, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, teste vasculare,
furnizare de informații online despre prevenirea
bolilor cardiovasculare și a atacurilor de cord.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05399

(111)173409

01/08/2020
DIGITAL GARDEN GLOBAL
NETWORK SRL, STR. TRISTAN
TZARA 17, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300292, TIMIȘ,
ROMANIA

Micul Aprozar
(511)
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9. Aplicaţii software pentru web descărcabile,
aplicaţii software pentru telefoane mobile
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software de
calculator descărcabil, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informaţiilor.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi
promovare,
actualizarea
informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse şi servicii ale
terţilor, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activităţi
de marketing, afişaj (publicitate), afişare de
anunţuri publicitare pentru pentru terţi, agenţii
de publicitate, anunţuri clasificate, campanii de
marketing, marketing promoţional, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, dezvoltare de campanii
promoţionale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terţi,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, administrarea afacerilor în domeniul
transportului şi livrărilor, servicii de comenzi
online computerizate, închiriere de spațiu
publicitar online.
42. Actualizarea
băncilor
de
memorie
pentru
sisteme
informatice,
exploatare
de date, dezvoltare software, programare
şi implementare, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, proiectare, creare şi
programare de pagini web, dezvoltare de soluţii
de aplicaţii software de calculator, furnizare de
motoare de căutare în internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173214
02/08/2020
LUCY DAN COM SRL, SAT
DOLJESTI, JUDEȚUL NEAMȚ,
COMUNA DOLJESTI, NEAMȚ,
ROMANIA
M 2020 05400

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Bella Lucia
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
Culori revendicate:roșu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(111)173181

(210)
(151)
(732)

M 2020 05401

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

03/08/2020
ION CRISTIAN PANDEL, STR. DR.
PALEOLOGU NR. 4, ET. 1, AP. 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YUGSTER
(511)
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05402

(111)173278
03/08/2020
AG CHARGE SRL, STR. FABRICA
DE CĂRĂMIDĂ 1A, CASA 28,
TIP III, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 05406

(111)173145

03/08/2020
VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI,
STR. RUDULUI NR. 152, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

elec
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicație software pentru servicii de ridesharing și ride-hailing prin internet, descărcabilă.
───────

LE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire.
45. Servicii juridice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05408
(111)173221
03/08/2020
RAMON VALENTIN HURJUI, STR.
AMURGULUI NR. 28, BUCUREŞTI,
ROMANIA
IONUT SORIN CONSTANTIN, STR.
SAVINESTI NR. 5, BL A, ET. 1, AP.
61, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173501
03/08/2020
INDECENT SRL, ALEEA ILIA
NR. 3, BL. 56, SCARA 2, ET. 6,
AP. 89, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2020 05414

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

EXIST
(531)
(511)

JUST estudio di belezza
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii oferite de un salon de înfrumuseţare.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse, în special a urmatoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, skateboard-uri electrice,
accesorii gopro, accesorii camere video de
acțiune, drone și accesorii, accesorii telefoane
mobile (cu excepția transportului), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ online cu
amănuntul.
36. Investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05415
(111)173498
03/08/2020
INDECENT SRL, ALEEA ILIA
NR. 3, BL. 56, SCARA 2, ET. 6,
AP. 89, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173264
03/08/2020
IC CONSULTING SRL, STR.
CALARASILOR 1D, POARTA
VIENEZA, CARTIER GRUIA, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
M 2020 05418

DELISH FESTIVAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.

SKYLAND
(531)

───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.07.25
(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilități pentru camping, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de ședințe, servicii de motel, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case de
vacanță.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05420

(111)173350

03/08/2020
LUCIAN POPA, SOS. COLENTINA
NR. 62A,BL. 113, SC.A, ET. 9,
AP.67, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

CARU' CU LEMNE DEPOZIT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.13; 02.01.23; 23.01.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate: negru, alb, verde,
portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu material lemnos.
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39. Transport,
bunurilor.

ambalare

și

depozitare

a

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05422
(111)173422
03/08/2020
ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.
BOX 60, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)

CARTALA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide și erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05433

(111)173414

03/08/2020
S.C. LE BAZAR
FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L., STR.
DR. IACOB FELIX NR. 87, FELIX
OFFICE BUILDING, ET. 4, BIROUL
4, SECȚIUNEA 4.4.3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 26.04.05; 05.03.13; 05.03.14
(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05439

(111)173286

03/08/2020
SC IMAGIENT AGENCY SRL, STR.
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 26, BL. C3, PARTER, AP. 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900636, CONSTANȚA, ROMANIA

SALE STORY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
───────

Le Bazar Food & Beverage
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05440

(111)173199

05/08/2020
MITZUU MEDIA SRL, STR. AVRIG
NR. 24, BL. P19, SC. A, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 24.17.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Bandane, baticuri, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi,
colanți, confecții, costume, costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, jachete, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi (de somn), paltoane, pantaloni cargo,
pantaloni de corp, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni foarte scurți, pantaloni largi,
pantaloni scurți, papioane, pijamale, pulovere,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
short bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),
pantaloni de trening, treninguri (pentru sport),

tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata și servicii de vânzare online
în legătură cu: bandane, baticuri, bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, blugi, bluze,
bluze cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din piele
sintetică, chiloți, ciorapi, colanți, confecții,
costume, costume de baie pentru bărbați,
costume de baie
pentru
femei, fulare
(îmbrăcăminte),
eșarfe,
geci,
glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim
(jachete,
pardesie),
halate,
helănci,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
jachete, îmbrăcăminte pentru fete, jachete
(îmbrăcăminte), maiouri, mănuși (articole de
îmbrăcăminte), măști pentru ochi, paltoane,
pantaloni cargo, pantaloni de corp, pantaloni
de sport, pantaloni de trening, pantaloni foarte
scurți, pantaloni largi, pantaloni scurți, papioane,
pijamale, pulovere, pulovere cu
glugă,
pulovere cu guler pe gât, short bărbătesc de
baie, slipuri de baie, șorturi, șorturi de baie,
șorturi pentru
sport,
șosete,
șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete și
ciorapi, topuri
(articole
vestimentare),
pantaloni de trening, treninguri (pentru sport),
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate, tricouri
pentru fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără
mâneci, tricouri tip polo, bentițe pentru cap,
berete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
fesuri, șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci
cu cozoroc, turbane, șepci sportive, șepci și
căciuli pentrusport.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05441

(111)173246

03/08/2020
LUDICUS GAMES SRL, STR.
1 DECEMBRIE 1918 NR. 7,
CLADIREA CLUB SPORTIV
FIT. FEEL, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173223
03/08/2020
CLAUDIU NECŞULESCU, STR.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
M 2020 05443

SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

memorace
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.02.01
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării.

VINOLAB

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05442

(111)173245

03/08/2020
LUDICUS GAMES SRL, STR.
1 DECEMBRIE 1918 NR. 7,
CLADIREA CLUB SPORTIV
FIT. FEEL, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

MEMORACE

(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08
Culori revendicate: verde deschis
(Pantone 14-0340 TPG Acid Lime),
verde închis (Pantone 7737 XGC), gri
(Pantone 2178 CP)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, soluţii de degresare, degresanţi, alţii
decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
astringente pentru scopuri cosmetice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
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cu detergent pentru curăţare, baze pentru
parfumuri, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare,
preparate
sanitare
pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, şerveţele dezinfectante,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
geluri dezinfectante, săpun dezinfectant, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, astringenţi pentru scopuri
medicale, biocide, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează viţa de vie.
35. Publicitate,
gestionarea
afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor precum:
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, soluţii de degresare, degresanţi, alţii
decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
astringente pentru scopuri cosmetice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, baze pentru
parfumuri, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, şerveţele dezinfectante,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
geluri dezinfectante, săpun dezinfectant, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, astringenţi pentru scopuri
medicale, biocide, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează viţa de vie
(cu excepţia transportului) pentru a permite
clienţilor să le vada şi să le achiziţioneze
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05447

(111)173251

04/08/2020
SC REGINA OVERSEAS COM
SRL, ALEEA ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19, CAMERA NR.
2 DE 27.10 MP, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Mirella
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.12
(591) Culori revendicate: roșu, galben, verde,
albastru, ciclam
(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)
(151)
(732)

(540)
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(111)173295
04/08/2020
SC REGINA OVERSEAS COM
SRL, ALEEA ARGEDAVA NR. 66,
ET. 4, AP. 19, CAMERA NR.2 DE
27.10 MP, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 05448

Florista
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(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
Culori revendicate: roșu, mov, verde,
galben
(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)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05451

(111)173213

04/08/2020
S.C. WESTHOUSE GROUP
S.R.L., STR. CUZA VODĂ
NR. 54, ET. P, AP. 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900682, CONSTANȚA, ROMANIA

CAFENEAUA JURIDICA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.
───────

(210)
(151)
(732)

LAKESIDE
RESIDENCE OVIDIU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii
de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
───────

(111)173284
04/08/2020
AVESTIS INTERNATIONAL SRL,
STR. VIITORULUI NR. 110, ET. 4,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2020 05460

(540)

M 2020 05469

(111)173341

04/08/2020
SC FEROSTIL ART SRL, STR.
BRÂNDUȘELOR NR. 6, BL. V70,
SC. 2, ET. 3, AP. 27, CAM. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031256,
ROMANIA

Ferostil ART
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate: galben (Pantone
1235C), alb (Pantone Opac White),
negru (Pantone Mixing Black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, articole de fierărie, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
materiale de construcții și elemente din metal,
statui și obiecte de artă din metale comune,
structuri și construcții metalice transportabile,
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, feronerie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05491

(111)172901

05/08/2020
LOCAL GOURMET 197 S.R.L.,
STR. CAMPULUI, BL. 11, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

LOCALGOURMET
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Paste de carne pentru mici, carne și produse
din carne, carne tocată, carne procesată, carne
ambalată, carne proaspătă, carne preparată,
produse din carne congelată, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasa 29 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii 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, servicii de
comert online, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, prezentarea produselor prin

toate mijloacele
de
comunicare
pentru
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, serviciide intermediere
comercială, servicii de analizăde piață privind
disponibilitatea bunurilor, publicitate
la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
43. Aprovizionare pentru restaurante fastfood cu autoservire (servicii de catering),
asigurarea de hrană și băuturi, rezervări la
restaurant, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de rezervare de spații pentru festivități și
reuniuni, servicii de servire a mesei în
spații libere (alimentație publică), furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, snack-baruri, servire
de băuturi alcoolice, servicii de catering.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05495
(111)172902
05/08/2020
NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)

Shine Whitening Technology
(511)

(210)
(151)
(732)

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

(111)172903
05/08/2020
RICHEARD-CONSTANTIN
TUFEANU, SOS. PANTELIMON
114-124, BLOC 208B, SCARA 2
APT 55, SECTOR 2, BUCURESTI,
021642, ROMANIA
M 2020 05496

ORA AUTOMOBILE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport.
───────

(111)173392

(210)
(151)
(732)

M 2020 05499

(740)

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

05/08/2020
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, SOS.
FUNDENI NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

───────

CATEDRALA CREDINȚEI
(531)
(511)
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45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale caritabile), furnizare de
încălțăminte
pentru
persoane
nevoiașe
(servicii sociale caritabile), servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
de ceremonii religioase, călăuzire (spirituală),
consiliere acordată de pastori, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consiliere
spirituală, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de informații cu privire la religie,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung (servicii spirituale),
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05500

(740)

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.13.01;
24.01.13; 29.01.13
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
3405C), negru (Hex #000000), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
───────

06/08/2020
EIGHT COMMUNICATION
MANAGEMENT SRL, BD. DACIA
NR. 85, ET. 3, AP. 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COFFEELICIOUS
(511)

cygnus HD
(531)

M 2020 05507

(111)173100

05/08/2020
RARES DUMITRU, STR. TUZLA
NR.50, SECTOR 2, BUCURESTI,
023832, ROMANIA

(111)173163

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, băuturi din cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), boabe de
cafea, boabe de cafea măcinate, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde, cappuccino, capsule de cafea, capsule de
ceai, esențe de cafea, esențe de ceai, esențe
de ciocolată, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cafea, înlocuitori de cafea,
înlocuitori de ceai, preparate pe bază de cacao,
preparate pentru băuturi cu ciocolată.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05531
(111)173475
06/08/2020
STAICU CONSTRUCT SRL, STR.
FERMEI NR. 30, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CIOLPANI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173162
06/08/2020
LARISA-MIHAELA STUPARUMAGA, STR. RĂŞINARI NR.
4A, ET.5, AP.28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 05534

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

(540)

SCT CONSTRUCT
(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Zidire, izolarea clădirilor, servicii de
construcții, demolarea clădirilor, construcția de
fabrici, zidărie, vopsire interioară și exterioară,
aplicarea tapetului/tapetare, construcția de diguri
portuare, tencuire, lucrări de instalație de apă și
canal.
───────

LE PETIT MARC
(531)

Clasificare Viena: 02.05.21; 03.03.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 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.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05542

(111)173328

06/08/2020
DLG INTERMARKETING SRL,
BULEVARDUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 6, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

AgriPlanta
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 05.03.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, ştampile cu adresă, plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
carduri / cartele ( nu magnetice), carcase pentru
ştampile (sigilii), cataloage, creioane de cărbune,
indicatoare pentru hărţi, neelectronice, planşete
cu clamă (pentru hârtii).
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse din clasa 16 si
31, administrarea programelor de fidelizare a

consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de importexport, 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
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articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea 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, 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 registru, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi /scrierea de cv-uri pentru terţi.

38. Servicii

de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea
canalelor
de
telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, inchirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/ spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), examinare pedagogică
pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți
de drone, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
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domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare/ servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/ închirierea camerelor de filmat, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.

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,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, însămânțarea norilor (cloud seeding),
computerizare în nori (cloud computing),
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologiacalculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
cercetare mecanică, informaţii meteorologice,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lânii, 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, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
testarea materialelor, analiza apei, prognoze
meteorologice, consultanţă în proiectarea siteurilor web.
44. Servicii veterinare, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de inseminare artificială,
închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
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viticulturii, aranjamente florale, grădinărit,
horticultură, cultivarea plantelor, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, consiliere farmaceutică, servicii de
pepinieră, servicii de reîmpădurire, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, asistenţă veterinară, distrugerea
buruienilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05550

(111)172904

07/09/2020
SC MIDAS & CO SRL, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 2, JUDEŢUL
IALOMIŢA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici.
28. Jucării, jocuri.
───────

M 2020 05575

(740)

Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

10/08/2020
NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
ELVEȚIA

(540)

EXOTERF
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

MidasAnAir
(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.02
Culori revendicate: verde
(HEX=#5c7c44), galben (HEX=#fcc63c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate pentru dezinfecția aerului cu flux
concentrat de radiație neionizată.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05572

(111)173363

(210)
(151)
(732)

(111)173182

10/08/2020
FLORIN VALENTIN VASILE, BD.
CAMIL RESSU NR. 49, BL. H26,
AP. 38, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

Cezarino
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05596
(111)173161
10/08/2020
CATERINA DUMITRU, ALEEA
TOHANI NR. 1, BL. 30, SC. 2, ET.
3, AP. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, APT.
19, SECTOR 1 , BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173136
10/08/2020
GEORGETA UNGUREAN, STR.
NAPOCA NR. 3, AP. 23, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
M 2020 05603

(540)

ZENBABY
(531)

Restaurant Conacul
Romanesc Savoarea
unui ospat pe cinste!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.04;
26.01.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurante, servicii de bar,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite de
baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roz deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere
și clișee tipografice, albume fotografice,
programe pentru diferite evenimente (tipărituri),
fotografii imprimate, fotografii școlare, cărți, cărți
documentare, registre (cărți), cărți manuscrise,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți educative.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate online, publicitate și marketing,
publicitate prin corespondență, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și reclamă,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, organizare de expoziții comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare
și
coordonare
de
expoziții
comerciale, organizare și realizare de
evenimente
promoționale,
organizare
și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
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magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment interactiv on-line, divertisment
on-line, divertisment pe internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri de
filme printr-un site internet, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de instalații recreative,
furnizare de materiale media audio și video
prin rețele de comunicații, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, organizare de cursuri,
organizare de seminarii, organizare de gale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, organizare de
rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, publicare de
cărți, publicare de cărți educative, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale.

42. 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, găzduirea site-urilor de internet (siteuri web), design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, programare de
software pentru publicitate online.
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.
───────

(111)173361

(210)
(151)
(732)

M 2020 05608

(740)

Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

10/08/2020
OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26, NAZARETH,
9810, BELGIA

(540)

ASCOVIT
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, vitamine, minerale
și suplimente alimentare pentru uz medical,
substanțe dietetice medicale, ierburi și extracte
din plante pentru uz medical.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05609

(111)173362

10/08/2020
OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26, NAZARETH,
9810, BELGIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(111)173135
10/08/2020
GEORGETA UNGUREAN, STR.
NAPOCA NR. 3, AP. 23, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

M 2020 05614

(540)

ZENBRIDE
(531)

(531)
(591)

Clasificare Viena: 02.01.07; 29.01.13
Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, portocaliu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, vitamine, minerale
și suplimente alimentare pentru uz medical,
substanțe dietetice medicale, ierburi și extracte
din plante pentru uz medical.
───────

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.06
(591) Culori revendicate: gri deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cărți electronice, software pentru comerț cu
amănuntul descărcabil sau înregistrat, software
de comerț electronic și de plăți electronice
descărcabil sau înregistrat, platforma software
de calculator, înregistrată sau descărcabile
online
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, caractere și clișee tipografice, albume
fotografice, programe pentru diferite evenimente
(tipărituri), fotografii imprimate, cărți, cărți
manuscrise, cărți ilustrate, cărți educative,
albume de nuntă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
furnizare de informații privind comerțul exterior,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
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pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
publicitate online, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate în
reviste, publicitate prin bannere, publicitate și
reclamă, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare privind
vânzarea de bunuri mobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, publicitate prin
corespondență, organizarea de publicitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare de obiecte
pentru organizarea nunții, servicii de vânzare
online obiecte pentru nuntă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, gestiunea de liste
cu cadouri de nuntă pentru a fi selectate de către
terți (registru cadouri).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicarea de fotografii,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de baluri, administrare
(organizare) de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, divertisment on-line, divertisment
interactiv 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.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173273
12/08/2020
RCS & RDS S.A , STR. DR.
STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2020 05641

PRO FM OPEN RADIO
(591)

Culori revendicate: portocaliu deschs
(RGB 255, 199, 8), roşu (RGB 237, 28,
36), verde (RGB 2, 172, 84), alb (RGB
255, 255, 255), maro (RGB 35, 31, 32)
(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.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05643
(111)173147
12/08/2020
ATELIER DE PĂPUŞI ELIJOY
S.R.L., STR. MĂRGELELOR NR.
76-80, BL. N2, SC. 3, PARTER,
AP. 34, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173511
12/08/2020
LAGUNA ALBASTRA SRL, STR.
REPUBLICII NR. 51, BL. B, AP. 8,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA
M 2020 05649

laguna
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

eLijoy for the joy of
loving and learning
(531)

Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, paturi
(jucării), case pentru păpuşi, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşabilă, păpuşi
marionete, jucării umplute.
35. Regruparea în avantajul terţilor a diverse
produse: jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, paturi,
case pentru păpuşi, jucării de pluş, jucării de
pluş cu păturică ataşabilă, păpuşi marionete,
jucării umplute (cu excepţia transportului), prin
intermediul unui lanţ de magazine şi comerţ
electronic (online sau internet), permiţănd
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

(540)

M 2020 05653

(111)173410

12/08/2020
MENIUTV VLOGGING SRL, SOS.
OLTENITEI NR. 10, BL. 2C, SCARA
2, ETAJ 10, AP. 77, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Codzilla Sauce & Grill
Your Hot Cock With
Crazy Sauce - Slurp!

───────

(531)
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(591)

(511)

Culori revendicate: roşu, negru, galben,
gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de restaurant udon
and soba, servicii de restaurant washoku.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
consultanţă în astrologie, servicii de cartomanţie,
previziuni astrologice, consultanţă spirituală,
furnizarea de citire personalizată a cărților de
tarot, servicii de numerologie.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05658
(111)173165
12/08/2020
DANIELA CURPENE, STR.
MOLDOVEI NR. 20, BL. 55, SC.
C, APT. 50, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
ADRIAN CURPENE, STR.
PRINCIPALA NR. 38, SAT
VOINESTI, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19 SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

DAVIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
11.03.02; 24.01.13

(111)173427

(210)
(151)
(732)

M 2020 05659

(740)

CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU, NR. 42,
PARTER, SECTOR 1, P.O.BOX 2-229,,
BUCURESTI, 011434, ROMANIA

12/08/2020
ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
STR. PIATA UNIRII NR. 1, CAM.
133, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

THERMALIS ORADEA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport pentru călătorii și tururi de vizitare a
obiectivelor turistice (sightseeing tours).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de rezervare de spații
pentru turiști, în special prin agenții de turism sau
brokeri, pensiuni pentru animale.
44. Servicii medicale, servicii de spitalizare,
servicii de telemedicină, servicii de clinică
medicală și servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările cu
raze X și prelevarea de probe de sânge, servicii
de terapie, de exemplu, fizioterapie și logopedie,
servicii de casă de convalescență și servicii de
sanatorii, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, creșterea animalelor,
toaletarea animalelor.
───────
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(111)173326

(210)
(151)
(732)

M 2020 05665

(740)

CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075150

13/08/2020
JOKER HOUSE CLUB SRL, STR.
CASTANILOR NR. 34B, CAM. 2,
COMUNA SĂBĂRENI, JUDEŢUL
GIURGIU, SAT SĂBĂRENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

JHC COURIER
ALWAYS IN MOTION
(531)

corespondență, livrare și expediere de scrisori
și de colete, închirieri de cutii poștale, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
organizarea expedierii de colete pe cale maritimă
sau aeriană, organizarea ridicării de colete,
colete,
organizarea
transportului
de
organizarea transportului de pachete pe cale
aeriană, organizarea transportului de pachete
pe cale maritimă, organizarea transportului de
pachete pe cale terestră, ridicare de documente,
ridicare de pachete, ridicare
și livrare de
scrisori, servicii de colectare de colete, servicii
de curierat, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), servicii de curierat (mărfuri), servicii
de curierat aerian, servicii de curierat pentru
livrarea de colete, servicii de curierat pentru
livrarea de mărfuri, servicii de distribuire a
corespondenței, servicii de localizare și urmărire
de scrisori și colete, servicii de mesagerie
pentru mesaje, servicii de mesagerie pentru
scrisori, servicii de post-restant, servicii de
primire a coletelor, servicii poștale, transport
de colete, transport de colete în 24h, transport
de scrisori, transport prin curier, transportarea
peste noapte a scrisorilor pe cale aeriană,
transportarea peste noapte a scrisorilor pe
cale rutieră, distribuirea de ziare, distribuirea
revistelor, expediere de mărfuri, expediere
de marfă, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri (servicii
de depozitare), logistică de transport.
───────

Clasificare Viena: 03.07.01; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectarea
scrisorilor, distribuire de corespondență,
distribuirea corespondenței, distribuirea de
colete,
distribuirea
scrisorilor,
expediere
de documente, expedierea corespondenței,
francarea corespondenței, livrare de colete prin
curier, livrare de corespondență prin curier,
livrare de documente, livrare de documente
(înmânate personal), livrare de documente
prin mijloace neelectronice, livrare de mesaje
(curier), livrare de mărfuri prin curier, livrare
expres de corespondență, livrare și expediere de

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2020 05678

(111)173224

13/08/2020
SC AUDIO MEDIA INVEST SRL,
STR. NICHITA STĂNESCU NR.
20-22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

sysound
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.01
(591) Culori revendicate: maro, roşu,
portocaliu, galben, galben pal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, realizare de programe artistice și de
emisiuni audio vizuale, filmări și înregistrări video
și/sau audio, montaje de înregistrări video și
audio, producție de filme, închiriere de filme, de
aparatură și de accesorii cinematografice sau
audio/video, închiriere de filme, de înregistrări
audio sau video, organizare și realizare
de programe și/sau orice gen de activități
de educație, concursuri educative sau de
divertisment, exploatare de săli de cinema, săli
de jocuri, realizare de emisiuni (materiale audiovideo) cu destinație online, publicare online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05680
(111)173417
13/08/2020
DIGITAL GARDEN GLOBAL
NETWORK SRL, STR. TRISTAN
TZARA 17, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300292, TIMIȘ,
ROMANIA

pentru telefoane inteligente, software de
calculator descărcabil, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și
promovare,
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, afișaj (publicitate), afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, anunțuri clasificate, campanii de
marketing, marketing promoțional, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de comenzi
online computerizate, închiriere de spațiu
publicitar online.
42. Actualizarea
băncilor
de
memorie
pentru
sisteme
informatice,
exploatare
de date, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, proiectare, creare și
programare de pagini web, dezvoltare de soluții
de aplicații software de calculator, furnizare de
motoare de căutăre în internet.
───────

(531)
(591)

Clasificare Viena: 29.01.03; 26.07.25
Culori revendicate: verde (HEX
#FCFAF1), alb (HEX #39A36F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software pentru web descărcabile
sau înregistrate, aplicații software pentru
telefoane mobile, aplicații software descărcabile
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05687

(111)173335

13/08/2020
NIMET SRL, STR. TÂRGULUI
NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

de
materiale,
cromarea
40. Tratamente
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom, nichelare, nichelarea dură
a suprafețelor metalice.
───────

(111)173334

(210)
(151)
(732)

M 2020 05688

(740)

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

13/08/2020
NIMET SRL, STR. TÂRGULUI
NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

NiCro
(511)

NIMET
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 26.01.03;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
oţel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru constructii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semiprocesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, oțeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
oţel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru construcţii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semiprocesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, oțeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.
40. Tratamente
de
materiale,
cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom, nichelare, nichelarea dură
a suprafețelor metalice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05691

(111)173333

13/08/2020
NIMET SRL, STR. TÂRGULUI
NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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

TARA MEA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

(540)

NICASS
(511)

(111)173274
13/08/2020
RCS & RDS SA, STR. DR.
STAICOVICI NR. 75, FORUM 2000
BUILDING, FAZA I, ET. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 05699

───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
otel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru construcţii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semiprocesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, o țeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.
40. Tratamente
de
materiale,
cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom, nichelare, nichelarea dură
a suprafețelor metalice.
───────

(111)173164

(210)
(151)
(732)

M 2020 05711

(740)

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

13/08/2020
NSP LIFE SRL, B-DUL NICOLAE
TITULESCU NR. 1, SC. C, ET. 8,
AP. 84, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PERSPECTIVES CLUB
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 24.09.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de catering
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care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
saloane de înfrumuseţare, coafură, manichiură,
masaj, servicii de machiaj.

M 2020 05742

(740)

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05741

(111)173352

14/08/2020
SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,
STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(111)173360
14/08/2020
SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,
STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

Hrană bună. În
mod responsabil.

Hrană bună. În
mod responsabil.
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
şi legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare en gros şi en detail a cărnii şi
a produselor din carne, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ în magazine
şi depozite proprii, în puncte de desfacere fixe
sau mobile, inclusiv în sistem de consignaţie,
afaceri, navlosiri, reprezentanţă comercială,
agenţii comerciale, asistenţă şi consultanţă în
comerţ, economie şi afaceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, distribuţie marfă.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
şi legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare en gros şi en detail a cărnii şi
a produselor din carne, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ în magazine
şi depozite proprii, în puncte de desfacere fixe
sau mobile, inclusiv în sistem de consignaţie,
afaceri, navlosiri, reprezentanţă comercială,
agenţii comerciale, asistenţă şi consultanţă în
comerţ, economie şi afaceri.
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, distribuţie marfă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05747
(111)173342
14/08/2020
GREEN PROJECT SRL, STR.
MITROPOLIT VARLAAM NR. 54,
CLĂDIREA C18, SPAŢIUL C6,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700198, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173103
14/08/2020
VASILICĂ-CODRIN MARDAR,
STR. SUCEVEI NR.14, ET.1,
CAM.117, JUD. BIHOR, ORADEA,
410078, BIHOR, ROMANIA
M 2020 05753

WeWash
BITES pet goodies
(531)

(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 26.13.01;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub formă de recompense.
───────

Clasificare Viena: 26.01.16; 11.07.07;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curățare, servicii de curățare
uscată, curățare ecologică, spălare, călcare,
presare, renovare și întreținere articole de
îmbrăcăminte, lenjerie, lenjerie de pat, perne,
plăpumi, pilote, pături, cuverturi, servicii de
curățare, spălare, călcare, curățare uscată,
curățare ecologică, renovare, întreținere articole
din piele, servicii de curățare, spălare,
călcare, curățare uscată, curățare ecologică,
renovare, întreținere blănuri, servicii de curățare,
spălare, călcare, curățare uscată, curățare
ecologică, renovare, întreținere tapițerii, servicii
de curățare, spălare, întreținere vehicule, servicii
de închiriere mașini și utilaje de spălat, curățat,
călcat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05754
(111)173142
14/08/2020
CHALLENGE COM SRL, STR
SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

gusto pizza service
(531)

CHALLENGE ELECTRIC

Clasificare Viena: 08.07.04; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Servicii de livrare a pizzei și a hranei la
domiciliul clienţilor.
43. Servicii de preparare a pizzei, servicii de
preparare a hranei, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări, informații și consiliere cu privire la
prepararea pizzei, pastelor și a altor mâncăruri,
servicii de bucătari personali.
───────

(111)173155
14/08/2020
CHALLENGE COM SRL, STR
SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

M 2020 05757

(531)

Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.02
(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instalații electrice, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, scule electrice,
case înregistratoare, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, suporturi de înregistrare magnetică
cu orice destinație.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

1137

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05762
(111)173154
14/08/2020
CHALLENGE COM SRL, STR
SUCEVEI NR.14, ET.1, CAM.117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)172905
16/08/2020
CRISTINA CHIRIAC, STRADA
PLANTELOR, NR. 17, CORP A,
AP. 1 BIS, SECTOR 2,
BUCUREŞTI,ROMANIA
M 2020 05765

KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CONAF ROMANIA
(511)

CELON Challenge
Electric Online
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.09; 27.05.10; 15.09.12
(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe și material publicitar, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online, 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, aceste servicii fiind furnizate prin mijloace
eletronice, prin intermediul site-urilor web.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, servicii de publicitate, promovare
şi marketing prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv
online, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, promovarea
intereselor membrilor proprii, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, asistenţă
în afaceri, management şi servicii administrative,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de lobby comercial,
căutarea de sponsorizări, consultanţă în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanţă în
managementul activităţilor comerciale, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de publicitate, organizare şi coordonare de
evenimente de marketing, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare, crearea materialului publicitar,
concepţie, realizare şi producţie de material
publicitar şi de anunţuri publicitare, servicii
de grafică publicitară, materiale publicitare,
promovarea afacerii, publicare de materiale
şi texte publicitare sau promoţionale, servicii
de informaţii privind marketing-ul, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii publice,
servicii de consultanţă privind relaţiile publice,
publicitatea şi marketingul.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05767

(111)173067

17/08/2020
PHOENICIA EXPRESS SRL, SOS.
ODAII NR. 441-443, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172906
17/08/2020
MARIUS ARGHERIE, BD.
TIMISOARA NR. 89, BL.C1.3,
SC. B, ET. 3, AP. 30, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2020 05768

OIL & GAS

Phoenicia Blue
View AMFITEATRU
BELVERDE PANORAMIC

Prin adresa nr. OSIM 1005035/22.02.2021
solicitantul declară că nu invocă un drept
exclusiv asupra denumirii "OIL & GAS".

(531)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 18.03.02; 01.01.05
(591) Culori revendicate: turcoaz, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare şi masă în hoteluri.

Clasificare Viena: 01.03.17; 26.01.05;
03.11.07; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05795

(111)173345

18/08/2020
BAYRAM ALP, STR. THEODOR
D.SPERANTIA NR. 100, BL. S27,
ET. 8, SC. 1, AP. 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

ALPETTO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de încălțăminte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05796
(111)173343
18/08/2020
BAYRAM ALP, STR. THEODOR
D.SPERANTIA NR. 100, BL. S27,
ET. 8, SC. 1, AP. 27, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOGATTI COMFORT
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de încălțăminte.

(511)

───────

(540)

M 2020 05800

(111)173411

18/08/2020
ANA FLORENTINA ROXANA,
STR. PARULUI NR. 2, BL. F, SC. 4,
AP. 4, JUDEŢUL OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

WINE HUB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare şi coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
servicii de formare în degustarea vinurilor
(instruire).
───────

(111)173191
18/08/2020
DORIN MARIUS EPURE, ALEEA
HORTENSIEI NR. 1A, BL. ME1A,
SC. F, ET. 3, AP. 91, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2020 05802

ROMÂNIA INFINITĂ

(511)

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare, pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), reviste profesionale, reviste
juridice, reviste medicale, reviste cu benzi
desenate manga, reviste de strategie pentru
jocuri video, reviste generaliste, reviste de
muzică, reviste cu postere, reviste (publicaţii
periodice), hârtie pentru reviste, reviste pentru
fani, reviste de calculatoare, reviste de călătorii,
reviste de benzi desenate, coperte (coperţi)
de reviste, reviste de benzi desenate, reviste
bulevardiere cu desene, reviste distribuite în
avioane, reviste cu programul TV, cutii pentru
depozitarea revistelor, reviste care conţin jocuri
video şi pe calculator, reviste în domeniul
jocurilor şi jocurilor de noroc, ghiduri de
strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărţi, tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub
formă de imagini, publicaţii imprimate, diplome
imprimate, reproduceri artistice imprimate,
flip-charturi imprimate, publicaţii periodice
tipărite, publicaţii educative tipărite, publicaţii
promoţionale tipărite, publicaţii de reclame
tipărite, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
imprimate în domeniul calculatoarelor, publicaţii
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicaţii periodice tipărite în domeniul filmelor,
publicaţii periodice tipărite în domeniul dansului,
publicaţii periodice anuale în domeniul fotbalului
tipărite.
35. Abonament
la
ziare
electronice,
abonamente
la
ziare,
administrarea
abonamentelor la ziare (pentru terţi), furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, organizare de abonamente la
ziare electronice, organizare pentru dispunerea
de spaţiu publicitar în ziare, planificarea de
abonamente la ziare, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, realizarea abonamentelor la
cărţi, reviste, ziare sau benzi desenate, servicii
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de abonamente la ziare, pentru terţi, servicii
publicitare privind ziarele, promovarea vânzărilor
de produse din industria modei prin articole
promoţionale în reviste, cercetare de piaţă
pentru compilarea de informaţii despre cititorii
publicaţiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii electronice descărcabile.
41. Publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ziare, publicare online
de ziare electronice, servicii de bibliotecă
online, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
multimedia a ziarelor, organizare de evenimente
recreative,
organizare
de
evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente hipice, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente sportive, producţie de evenimente
sportive, organizare de evenimente educative,
coordonare
de
evenimente
educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizarea de
evenimente de gimnastică, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente de recreere, publicare de calendare
de evenimente, organizare de evenimente de
fotbal, organizare de evenimente de ciclism,
coordonare de evenimente de divertisment,
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de cărţi şi reviste, publicare de reviste
şi cărţi, publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste cu informaţii ştiinţifice,
servicii de consultanţă privind publicarea
revistelor, publicare de cărţi, reviste, almanahuri
şi jurnale, publicare de reviste în format
electronic pe internet, furnizarea unei reviste
online care conţine informaţii în domeniul
jocurilor de calculator, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, împrumut de publicaţii imprimate,
editare de publicaţii, furnizare de publicaţii de
literatură didactică, nedescărcabile, publicare
de publicaţii periodice, publicare de publicaţii
medicale, furnizare de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii online, nedescărcabile, publicare multimedia a
publicaţiilor electronice, publicare de materiale şi
publicaţii tipărite, împrumut de cărţi şi publicaţii
periodice, servicii de publicare a publicaţiilor

periodice şi neperiodice, altele decât textele
publicitare.
───────

(111)173069

(210)
(151)
(732)

M 2020 05811

(740)

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

20/08/2020
ALINT JUNIOR SRL, STR.
GENERAL CONSTANTIN PANTAZI
NR. 11, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Cozonaci Alintaţi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Acadele (dulciuri), batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
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lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de patisserie
aromate, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie proaspete, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou (dulciuri), savarine,
scoici de patiserie, tarte, tarte de mere, tarte
cu ou, tort cu caramel, torturi vegane, turtă
dulce, vafe din ciocolată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat pentru biscotti, alune trase în
ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, deserturi
cremă instant, halva, gofre de ciocolată, fondue
din ciocolată, iepurași de ciocolată, marțipan,
nuga, pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), praline cu napolitană,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de

cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, 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 dulci aromate, 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, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
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gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie proaspete,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjiturici uscate (patiserie),
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu ou
(dulciuri), savarine, scoici de patiserie, tarte, tarte
de mere, tarte cu ou, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, cozonaci,
cozonac pandoro, panettone (cozonac italian),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), aluat pentru biscotti,
alune trase în ciocolată, brioșe cu fructe,
budinci, ciocolată, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, deserturi cremă instant, halva, gofre
de ciocolată, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, marțipan, nuga, pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
dulci din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi
din orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi),
praline cu napolitană, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, 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 dulci aromate,
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, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, spume de ciocolată, spume de desert

(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tiramisu, vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05812

(111)173255

18/08/2020
ACTIV PROPERTIES SRL, STR.
DEZROBIRII NR.12, BL.23,
SC.C, ET.1, AP.47, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060985, ROMANIA

Activ Properties
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.
───────

(111)173070

(210)
(151)
(732)

M 2020 05813

(740)

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

20/08/2020
ALINT JUNIOR SRL, STR.
GENERAL CONSTANTIN PANTAZI
NR. 11, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Acadele (dulciuri), batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de patisserie
aromate, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie proaspete, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,

prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou (dulciuri), savarine,
scoici de patiserie, tarte, tarte de mere, tarte
cu ou, tort cu caramel, torturi vegane, turtă
dulce, vafe din ciocolată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat pentru biscotti, alune trase în
ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, deserturi
cremă instant, halva, gofre de ciocolată, fondue
din ciocolată, iepurași de ciocolată, marțipan,
nuga, pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), praline cu napolitană,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, 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 dulci aromate, 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, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
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tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie proaspete,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjiturici uscate (patiserie),
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu ou
(dulciuri), savarine, scoici de patiserie, tarte, tarte
de mere, tarte cu ou, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, cozonaci,
cozonac pandoro, panettone (cozonac italian),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), aluat pentru biscotti,
alune trase în ciocolată, brioșe cu fructe,
budinci, ciocolată, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, deserturi cremă instant, halva, gofre
de ciocolată, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, marțipan, nuga, pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri dulci
din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), praline
cu napolitană, produse de cofetărie cu aromă de

mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu aromă de praline, 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
dulci aromate, 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, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05814

(111)173228

18/08/2020
ANCUȚA-FLORICA COSMA,
STR. BUCUREŞTI NR. 55, BL.
SPRAY, ET. 8, AP. 31, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400000,
CLUJ, ROMANIA

COACHING PENTRU JURIȘTI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173253

M 2020 05816

18/08/2020
POPASUL TREBES SRL, CALEA
MOINEȘTI 26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine pita, lipii cu pui, produse alimentare
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate din făină de cereale.
43. Servicii de fast-fooduri, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173093
19/08/2020
SUPERSTAR FOOD SRL, STR.
FRÎNCEI NR. 24, JUDEȚUL
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2020 05822

M
(531)

Clasificare Viena: 03.01.02; 24.01.15;
24.09.03; 27.05.21; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gelben, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Amelioratori de panificație.
30. Malț, drojdie de panificație.
32. Bere.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173356
18/08/2020
DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI
101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 05820

Enjoy your life!

SUPER K
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 26.04.04;
29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu (RGB
255,56,30), negru (RGB 0,0,0), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii de localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bufet, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
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de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
mâncărurilor
și
a
pentru prepararea
băuturilor, servicii în domeniul gustărilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
prestate de localurile unde se servește
înghețată, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de snack-baruri.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05825

(111)173170
19/08/2020
DANIELA-ELENA OLARU, STR.
MANASTIREA DEALU NR. 87,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, SAT VIFORITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
M 2020 05827

demiur
(111)173210

19/08/2020
DANIELA-ELENA OLARU, STR.
MANASTIREA DEALU NR. 87,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, SAT VIFORITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ prin intermediul unui
site web a articolelor: corsete (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
cămăşi, bluze, pantaloni, fuste, body-uri,
paltoane, geci, eşarfe, rochii de zi, rochii de
seară.
42. Creare si menţinere site web.
───────

demiur DANIELA OLARU

M 2020 05829

(740)

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

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Corsete (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăşi, bluze,
pantaloni, fuste, bodyuri, paltoane, geci, eşarfe,
rochii de zi, rochii de seară.
35. Servicii de comerţ cu: corsete (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, cămăşi, bluze, pantaloni, fuste, bodyuri,
paltoane, geci, eşarfe, rochii de zi, rochii de
seară şi comercializarea acestora în târguri,
expoziţii, magazine fizice şi online.
───────

(111)173249

(210)
(151)
(732)

19/08/2020
CLEAN MEDICAL SRL, STR.
GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
67, PARTER, CAM. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Clean Medical dezinfectare
decontaminare
(531)
(591)
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Servicii de deratizare, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
contaminării cu bacterii, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, dezinfecție,
servicii de fumigație (dezinfectare), pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare
insecticide
pentru
clădiri
comerciale, curățarea imobilelor, curățarea
spațiilor interioare, curățarea structurilor
mobile, curățarea suprafețelor de protecție
pentru pardoseli, curățarea zonelor industriale,
curățenie în spații publice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță cu privire la
curățare,
curățare de clădiri cu birouri
și de spații comerciale, curățare de clădiri,
curățare igienică (clădiri), curățare industrială
intensă pentru unitățile comerciale de catering,
curățarea clădirilor publice, curățarea clădirilor
rezidențiale, curățarea edificiilor (interior),
curățarea edificiilor (suprafața exterioară),
curățarea industrială a clădirilor, curățarea
interioarelor edificiilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie
în spațiile comerciale, servicii de curățare a
birourilor, servicii de curățare a tavanelor, servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii de
curățenie pentru centrele de divertisment, pe
bază de contract, servicii de curățenie pentru
cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie în
uzine industriale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173400
19/08/2020
BOGDAN VASILE LUNGU, STR.
MENTIUNII NR. 49A, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2020 05832

STEPS SPORT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
09.09.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmcălțăminte pentru sport, articole pentru
acoperirea capului.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05838

(111)173275

19/08/2020
IOANA DIANA RAMBELA, ALEEA
PAJURII NR. 3, BL. A2, ET. 3,
AP. 20, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

RAMBELA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(111)173396

(210)
(151)
(732)

M 2020 05845

(740)

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

20/08/2020
BETFOLD TECH SRL, STR. I.C.
BRĂTIANU, NR. 4, BL. A70, SC.
A, ET. 3, AP. 12, JUDEŢ VÂLCEA,
RAMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

PV Presque-Vu
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole

de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare (îmbrăcăminte), bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), bodyuri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăşi cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
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piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mănuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi pentru dormit,
neglijeuri (îmbrăcăminte), paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri

și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi 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 (încălţăminte), 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,
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pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere (șepci), șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de
îmbrăcăminte
brodate,
articole
de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare (îmbrăcăminte), bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), bodyuri (lenjerie de corp), bodyuri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,

ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
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, îmbrăcăminte 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
(îmbrăcăminte), 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,
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redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi 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 (încălţăminte), 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)
(151)
(732)

(540)

(111)173399
19/08/2020
VERA SPOSA COUTURE SRL,
STR. GOVORA NR. 2,BL. 74,SC.
3,AP. 32, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2020 05847

VERA SPOSA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Bijuterii.
25. Rochii de mireasă, rochii lungi de seară,
haine de stradă, costume de gală.
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05851
(111)173248
20/08/2020
SC THEOJOY PRODUCTION
SRL, STR. VLAD TEPES 6A, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620072,
VRANCEA, ROMANIA

(111)173219
20/08/2020
MAT ART TRADIȚIE SRL, CALEA
CRAIOVEI NR 17, BLOC E3B, SC.
E, ET. 4, AP. 8, JUDEŢ ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05861

(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)

opink
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roz închis (HEX
#C64C8F), roz deschis (HEX #EF85B6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
───────

Veşnic Ie
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(111)173134
20/08/2020
JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.
REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05864

(740)

CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LaProvincia
Cocosel de Horezu
(511)
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29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05866
(111)173358
20/08/2020
STAR POP 2020 SRL, STRADA:
IERNII NR 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

POPS
(591)

Culori revendicate: maro
(PANTONE=722C;PANTONE=Process
Yellow C), roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de baruri, baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri,
bufet salate, bufete cu autoservire, cantine,
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de restaurante
cu autoservire, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pizzerii,
organizare de mese la hoteluri, organizare
de banchete (mâcare şi băutură), organizare

de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de localuri tip snack-bar, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, servicii de
bufet, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de bar cu servire de
vin, servicii contractuale de alimentație, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cantină, servicii ale bistrourilor, servicii ale
barurilor, sculptură culinară, servicii constând în
furnizarea de băuturi, restaurante specializate în
preparate la grătar, restaurante de delicatese,
restaurante (servirea mesei), servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de organizare de banchete
(mâcare şi băutură), servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de local public, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de gătit, servicii de băut în cluburi private, servicii
cu restaurante private în cluburi, servicii de
furnizare de mâncare și băuturi în cluburi, servicii
de ceainărie, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
oferite de rotiserii, servicii de terasă berărie,
servicii de oferite de un somelier, servicii de
catering pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant washoku, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii prestate de bucătari personali.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05868

(111)173338

20/08/2020
NOTORION BUSINESS S.R.L.,
BULEVARDUL CAROL I NR.
50B, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

gheaţă, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri, bomboane.
43. Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snackbar), servicii de restaurant cu
autoservire, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.
───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05879

(111)173098

20/08/2020
MIRCEA MANOLESCU,
STR. ŢEPEŞ VODĂ NR. 148,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021528,ROMANIA

CHOCO Republic
In sweets we trust
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.01;
05.03.13; 29.01.11
(591) Culori revendicate: maro, verde
(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, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri, bomboane.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata și amănuntul în legătură cu
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,

REGENESYS Saves Your Life
and Improves Your Health
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Echipamente de protecție și salvare, alarme
acustice / alarme sonore, aparate pentru
reglarea căldurii, aparate de înaltă frecvenţă,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
sonerii (dispozitive de avertizare), aparate pentru
respiraţie, cu excepţia celor pentru respiraţia
artificială, îmbracăminte anti-glonţ, capsule de
salvare pentru dezastre natural, instrumente
şi aparate optice, ozonizatoare (ozonizoare),
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie

1155

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

împotriva razelor x, nu cele pentru scopuri
medicale, diode organice electroluminescente
(OLED), diode emițătoare de lumină cu puncte
quantice (QLED), măşti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaune de vehicule şi echipamente, geamanduri
de semnalizare.
10. Instrumente
și
articole
utilizate
în
general pentru ameliorarea funcției sau stării
persoanelor, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, brăţări
pentru scopuri medicale, stimulatoare cerebrale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
măşti respiratorii pentru respiraţia artificială,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, benzi pentru acupresură, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, camere de inhalare/
camere de inhalare, măşti cu led pentru scopuri
terapeutice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05886

(111)173192

20/08/2020
ANDREI POPA, STR. ZORILOR,
BL. 3, SC. 3, AP. 23, JUDEŢ
HUNEDOARA, PETROSANI,
332029, HUNEDOARA, ROMANIA

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de festivaluri, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizare și prezentare de
spectacole în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizarea de
evenimente culturale și artistice, rezervare de
locuri pentru spectacole, concerte de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,
reprezentații de muzică live, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în
direct, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video, producție de divertisment sub formă
de înregistrări audio, producție de video-uri
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
producție de spectacole muzicale, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, servicii
de editare și înregistrare muzicale, informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de divertisment, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
servicii ale agențiilor de divertisment, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
agenții de rezervare de bilete pentru concerte.
───────

ARRIVAL FESTIVAL
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05892

(111)173261

21/08/2020
AUGUSTIN NICOLAE PLESEA,
ING. PASCAL CRISTIAN NR.1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

GCLUB
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de restaurant.
(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05894

(111)173064

21/08/2020
HYPER BNDF SRL, VALEA
CRICOVULUI NR. 83,
BUCUREŞTI, 061983, ROMANIA

HYPERTOX

Case Călduroase

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173376
21/08/2020
S.C. CASE CĂLDUROASE
S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
5A, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU
DE JOS, MARAMUREȘ, ROMANIA

M 2020 05904

M 2020 05903
(111)173381
21/08/2020
ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 27, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE MINIGOLF

(531)

Clasificare Viena: 02.07.23; 07.01.24;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţă,
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 și semiprelucrate şi produse din
aceste materiale, materiale plastice extrudate,
materiale de etanșare, 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).
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35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05907
(111)173177
21/08/2020
TOYO AVIATION SRL, SPLAIUL
UNIRII NR. 281-283, CAMERA
B4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173193
21/08/2020
TOYO FINANCE GROUP IFN SA,
SPLAIUL UNIRII NR. 283, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 05908

TOYO FINANCE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
2347C), gri (Pantone 4289 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

TOYO AVIATION
(531)

Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 7627
C), maro (Pantone 4715 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(111)173176
21/08/2020
TOYO MOTOR LEASING IFN SA,
SPLAIUL UNIRII NR. 283, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 05910

TML TOYO MOTOR LEASING
(531)
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(591)

Culori revendicate: roşu (Pantone
2035C), negru (Pantone 532C), alb, gri
(Pantone 427C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

(210)
(151)
(732)

───────
(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05911

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE MINIGOLF

(111)173175

21/08/2020
TOYO MOTOR CENTER SRL,
SPLAIUL UNIRII NR. 281-283,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(111)173380
21/08/2020
ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS),
STR. I.L.CARAGIALE NR. 27,
JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA
M 2020 05912

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

TOYO MOTOR CENTER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05923
(111)173340
21/08/2020
SC GENERAL AGRO COM
SERVICE SRL, SAT GRĂJDANA,
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA
TISĂU, BUZĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(111)173195
21/08/2020
RADU-VLAD STAN, ALEEA
GODEANU NR. 5, BL. 15, SC.1,
ET. 1, AP. 3, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
IANCU-LAUREAN COSTIN, STR.
AVRAM IANCU NR. 62A, JUDETUL
MURES, TÎRGU-MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05930

(740)

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. , CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
(540)

Alagro
(531)

GOLDEN FIN STUDIOS

Clasificare Viena: 01.03.15; 06.07.08;
07.01.09; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi produse din carne, peşte şi produse
din peşte, păsări şi produse din carne de pasăre,
vânat şi produse din carne de vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă
si produse din ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.09.01
(591) Culori revendicate: negru, galben,
alb,gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de jocuri video, programe de jocuri
video descărcabile, programe descărcabile
pentru jocuri electronice, programe pentru jocuri
video interactive, programe pentru jocuri pe
calculator,
software pentru jocuri, software
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru dezvoltare de jocuri, software pentru
jocuri video pe calculator, software pentru
jocuri de realitate virtuală, software pentru
jocuri cu realitate augmentată, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
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globală de calculatoare, software pentru jocuri
pe calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, jocuri de calculator
descărcabile, programe de jocuri interactive
multimedia, software de
jocuri electronice
pentru telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru dispozitive fără fir, software
de jocuri electronice
pentru
dispozitive
electronice de mână, software descărcabil
pentru jocuri de calculator într-o rețea
informatică mondială șide pe dispozitive fără fir.
28. Jocuri, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, aparate pentru jocuri video, console
de jocuri portabile, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, jocuri video individuale, jocuri
video portabile, jocuri electronice portabile, jocuri
video electronice portabile, dispozitive de control
pentru aparate de jocuri video.
42. Creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
programare de software pentru jocuri video,
proiectare de jocuri de societate, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, închiriere de software pentru
jocuri video, platforme pentru jocuri sub formă
de software ca serviciu (SaaS), programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri pe
calculator, proiectare de software pentru jocuri
video, servicii de dezvoltare de jocuri video,
servicii tehnice pentru descărcarea de jocuri
video.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05932
(111)173194
21/08/2020
CRISFARM S.R.L., STR. VIȘEU
DE JOS NR. 1100, JUDETUL
MARAMURES, VIȘEU DE JOS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

SCPPI LUPSA SI ASOCIATII,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

CRISFARM

(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.
───────

(111)173386
21/08/2020
BRAVO PRODUCTIONS SRL,
STR. NĂSĂUD NR, 16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400610,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 05933

(740)

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

(540)

MIRCEA BRAVO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate și
organizarea
de
publicitate,
marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate în
reviste, agenții de publicitate, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, consultanță
privind
publicitatea,
publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitală, consultanță
privind
publicitatea
comercială,
consultanță
în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
servicii
de editare
de
și
marketing,
publicitate, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de agenție de publicitate, publicitate pentru
terți pe internet, servicii de publicitate și
reclamă, negociere de contracte de publicitate,
dezvoltare
de
conceptii de
publicitate,
consultanță în afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
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furnizare de informații privind publicitatea,
servicii de cercetare privind publicitatea,
publicitate promoțională pentru proiecte de
explorare, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, întocmirea de texte de publicitate
comercială,
pregătirea
de
prezentări
audiovizuale pentru publicitate, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte
persoane, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, publicitate
prin
intermediul
mediilor electronice și
îndeosebi prin internet, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare,
servicii
de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și
marketing,
servicii
de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele
de
media socială, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, crearea
materialului
publicitar,
reactualizarea
materialelor publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, realizare de
material publicitar, concepere de material
publicitar, producție de material publicitar,
pregătire de publicații publicitare, pregătire
de anunțuri publicitare, publicare de materiale
publicitare, realizare de materiale publicitare,
producție de clipuri publicitare, furnizare de
informații publicitare, distribuire de materiale
publicitare, redactare de texte publicitare, creare
de texte publicitare, publicare de texte
publicitare, producție de materiale publicitare,
producție de material publicitar vizual, difuzare
de materiale publicitare, servicii publicitare și de
promovare, prezentare de produse în scop
publicitar, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții în
scopuri publicitare, distribuție de produse în

scopuripublicitare, editare și actualizare de
texte publicitare, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, difuzare
de
anunțuri publicitare prin internet, publicare de
materiale și texte publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio
în scopuri publicitare, realizare de
înregistrări video în
scopuri
publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
digital, marketing de produse, campanii de
marketing, marketing
pentru evenimente,
marketing pe internet, planificare de strategii
de marketing, marketing destinat unui anumit
scop,
servicii
de
consultanță
privind
marketingul, servicii de consiliere privind
marketingul, consultanță în materie de
marketing direct, dezvoltare de strategii și
concepte
de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, servicii de
consultanță
în domeniul marketingului pe
internet, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, dezvoltarea și implementarea de strategii
de marketing pentru alte
persoane,
promovarea comercială, servicii de promovare
comercială, promovare de
evenimente
de
publicitate pentru
speciale,
servicii
promovarea comerțului electronic, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, intermediere de
contracte
de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor
sociale,
publicitate prin
toate
mijloacele publice de comunicare, prezentare
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de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
prezentare de produse, organizare de
prezentări comerciale, prezentare de bunuri și
servicii.
38. Servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (VPN), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, transmitere de date și de informații
prin intermediul
calculatoarelor
și
al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, transmitere de conținuturi
multimedia
pe
internet,
servicii
de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe
internet de conținut creat de utilizatori,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau internet, servicii de difuzare audio și
video
prestate
pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet.
41. Proiectarea filmelor, distribuție de filme,
divertisment prin filme, prezentare de filme,
servicii de producție de filme, producție de filme
în studiouri, servicii pentru producția de filme
cinematografice,
producție
de
filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
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 prelegeri (instruire)
referitoare la competențe în domeniul

marketingului, servicii de instruire în materie de
marketing în
comerțul
cu
amănuntul,
producție de filmeformative, 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, servicii
educative
și
de instruire, organizare de
conferințe, organizare
de
conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizare de conferințe în
domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare 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.
42. Creare de formate pentru filme, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, creare și întreținere de software pentru
bloguri, găzduirea de conținut digital pe internet,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05936
(111)173262
24/08/2020
TOBIAS BURCUS, STR. G-RAL
EREMIA GRIGORESCU NR. 3,
BL. D5D, SC. 3, AP. 40, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800230, GALAȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173457
24/08/2020
AMOLDOVENCEI AURA-ELENA,
STR. SG. DUMITRU PENE NR.
1, BL. J52, SC. 2, ET. 7, AP.
97, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2020 05937

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

(540)

Pâinăria PRODUSE
ARTIZANALE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.01;
25.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de brutărie.
───────

AURA'S DREAM
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, produse cosmetice,
produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, produse cosmetice
pentru duş, produse de curăţare a pielii
(produse cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loţiuni pentru ten (produse
cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
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produse cosmetice sub formă de loţiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp, loţiuni
şi creme de corp parfumate.
35. Regruparea în avantajul terţilor a cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, produse pentru bronzare (cosmetice) (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
catploage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
a produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duş (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse de
curăţarea pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice) (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a creme pentru
faţă (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feţei (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine

en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, cosmetice şi produse de
toaletă nemedicinale (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a produse cosmetice pentru
ameliorarea calităţii pielii, uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), săpunuri cremă,
creme de faţă şi de corp, loţiuni şi creme
de corp parfumate (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 corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare toate
acestea pentru cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare toate acestea pentru produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri
hidratante (produse cosmetice), organizarea de
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evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea
pentru produse cosmetice pentru piele, produse
pentru bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice pentru duş,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare
toate acestea pentru produse de curăţare
a pielii (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loţiuni pentru ten (produse
cosmetice), organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare toate acestea pentru creme pentru
faţă (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
spălarea feţei, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare toate acestea pentru şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare
toate acestea pentru produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub formă
de creme, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare toate acestea pentru produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice şi
produse de toaletă nemedicinale, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea pentru
produse cosmetice pentru ameliorarea calităţii
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), săpunuri cremă, creme de faţă şi
de corp, loţiuni şi creme de corp parfumate,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
pentru bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice pentru duş,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
de curăţare a pielii (produse cosmetice), creme

pentru corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub formă
de creme, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp,
loţiuni şi creme de corp parfumate, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, produse pentru bronzare (cosmetice),
produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duş, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse de curăţare
a pielii (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea
feţei, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de creme,
informaţii şi consiliere comercială pentru
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consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calităţii
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), săpunuri cremă, creme de faţă
şi de corp, loţiuni şi creme de corp
parfumate, publicitate, publicitate online întro reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05941

(111)173378

24/08/2020
VLAD-GEORGE ȘERBĂNESCU,
STR. NICOLAE IORGA NR. 112,
BL. A63, SC. 1, AP. 13, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200096, DOLJ,
ROMANIA

noelino

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, băuturi pe bază de cafea, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato), boabe
de cafea procesate, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea, arome de cafea,
cafea aromată, cafea cu gheață, cafea de
malț, capsule de cafea umplute, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
liofilizată, cafea măcinată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri.
───────

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

(540)

CAFESCU
(511)

(111)173332
24/08/2020
LUCIAN-IOAN MAFTEI, STR.
LIBERTATII, BL. 12, SC. F, ET. 4,
AP. 71, JUDEŢ NEAMŢ, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA
CORNEL-ADRIAN MOISA,
COMUNA VĂCULEŞTI, JUDEŢ
BOTOŞANI, SAT SAUCENIŢA,
BOTOȘANI, ROMANIA
M 2020 05943

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, poșete, poșete de mână,
poșete de piele, genți de mână (poșete), genți,
posete, genți din piele, genți și portofele din piele.
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, lăzi de lemn
pentru stocarea jucăriilor, cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, mobilier pentru copii.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, papioane,
cravate, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte.
28. Jucării din lemn, jucării de lemn, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, articole de gimnastică și
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sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05948

(210)
(151)
(732)

(111)173092

24/08/2020
INVEST CLUB TRANSILVANIA
SA, ALEEA BIZUSA NR. 8, ET.
2, APT. 53, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(111)172907
24/08/2020
OCTAV-MIHAI LITINSCHI,
STR. BANUL ANTONACHE NR.
45-47, ET. 4, AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 05949

invest club
(531)

Clasificare Viena: 19.11.04; 19.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 01.13.15; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu
(PANTONE=pms1375), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────

Fly Buy
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05953

(111)173495

11/09/2020
SC ALTA COSMETICS SRL, STR.
DRAGALINA NR. 2A, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA ,
CALEA DUMBRAVII 139/2, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, 550052, SIBIU,
ROMANIA

scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
și participarea la târguri de profil cu scop
comercial și publicitar, relații publice, servicii de
secretariat, servicii de agenții de import/export,
servicii de vânzare on-line și prin magazine
specializate sau nespecializate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2020 05956

(111)173268

25/08/2020
AL DAR PREMIUM GROUP
S.R.L., STR. SILOZULUI NR. 9,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ALTA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Odorizante, odorizant difuzor, preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman sau veterinar, apă
de colonie, bețișoare parfumate, preparate de
parfumerie, parfumuri, apă parfumată, apă de
toaletă, preparate de toaletă.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, biocide,
deodorante, altele decât cele de uz uman și
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte și
textile, dezinfectanți igienici, dezinfectanți.
35. Publicitate și reclamă sub toate formele
pentru produsele din clasele 3 și 5
solicitate la înregistrare, postarea de afișe
publicitare, managementul afacerilor din
domeniul produselor din clasele 3 și 5 solicitate
la înregistrare, management și marketing în
domeniul produselor din clasele 3 și 5 solicitate
la înregistrare, furnizare de informații comerciale
prin intermediul unui site web referitor la
produselor din clasele 3 și 5 solicitate la
înregistrare, servicii de relații media, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
administrație comercială pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale și
încheiere de tranzacții/contracte, servicii de
administrare comercială de licenţiere, francizare,
cesionare, servicii de intermediere comercială,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în

ALDAR AUTHENTIC
ORIENTAL SPECIALTIES
(531)

Clasificare Viena: 25.01.05; 27.05.01;
29.01.02
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu produse alimentare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05957

(111)173379

25/08/2020
CORINA ȘERBAN, STR. BISERICA
MĂRCUȚA NR. 5, BL. 35 A, SC.
2, ET. 6, AP. 89, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAFÉLIER
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(111)173413

(210)
(151)
(732)

M 2020 05965

(740)

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

25/08/2020
FERNANDEZ SAMODAIEV
MAKCIM, STR. MITROPOLIEI NR.
28, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550179,
SIBIU, ROMANIA

(540)

REBORN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii
software
pentru
calculator,
descărcabile, aplicaţii mobile, aplicații mobile
care pot fi descărcate destinate utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, fişiere de muzică
descărcabile, unităţi de efecte electrice şi

electronice pentru instrumentele muzicale,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
suporturi de înregistrare audio, înregistrări
muzicale descărcabile,
muzică
digitală
descărcabilă, serii de
înregistrări
audio
muzicale descărcabile, software
pentru
compunerea de muzică, software pentru
crearea și editarea de muzică șisunet, software
utilizat în domeniul muzical.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promoționale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicații
promoționale, tipărite, publicații de reclame,
tipărite, reviste (publicații periodice), material
promoţional imprimat, reviste de muzică,
manuale de muzică, cărți de muzică, cărți
muzicale tipărite, cărți tipărite în domeniul
educației muzicale.
35. Promovare de concerte muzicale, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, management promoțional pentru
persoane celebre, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, promovare (publicitate)
de concerte, managementul activităților de
impresariat artistic, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, servicii de
rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți (servicii de impresariat), administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, servicii prestate de o agenție de
descoperire de talente (managementul afacerilor
pentru artiști), promovarea operelor de artă
ale altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul de
opere de artă furnizate de galerii de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă.
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
servicii
de
inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare,
furnizarea de
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informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, microfilmare,
servicii
de
bibliotecă mobilă, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziţie
muzicală producţia de muzică, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale,raportare fotografică,
fotografie,
prezentarea
prestaţiilor
live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, producţia de programe radio şi de
televiziune, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea
de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertismentsau cultural, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii,compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări
sonore,
organizarea
şi
susţinereade simpozioane, producţii de teatru,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
concursuri cu scop cultural, coordonare de
cursuri (instruire), coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizare de centre de recreere,
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de instruire, furnizare de informații în
materie de recreere, intervievarea personajelor
contemporane
în
scopuri
educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, organizare de activități
recreative, organizare de evenimente de
divertisment
şi
evenimente
culturale,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de conferințe,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de gale, publicare de calendare de

evenimente, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicarea de cataloage cu
informații
turistice, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, publicare de reviste,
editare de publicații, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații on-line,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
elaborare de materiale educative, furnizare de
centre de pregătire, prezentare de concerte,
divertisment de tipul concertelor, concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, rezervare de bilete la concerte,
rezervare de locuri la concerte, organizare de
concerte de muzică pop, concerte în direct
susținute de formații muzicale, servicii de
divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, servicii de
consultanță
și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, prezentare de concerte muzicale,
realizare, coordonare
şi
organizare
de
concerte, organizare şi coordonare de concerte
muzicale, organizare şi coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, producţie de
concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, organizare şi
coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de conferinţe referitoare la
divertisment, furnizare
de
publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferinţe, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizarea concursurilor de divertisment,
organizare de concursuri muzicale, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, publicare de cărţi, planificarea
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de recepţii (divertisment), organizarea şi
conducerea de
seminarii, organizare de
spectacole vizuale, organizare şi prezentare de
spectacole în direct, reprezentaţii de muzică
live, spectacole cu muzică în direct, spectacole
în direct susţinute de trupe muzicale,
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale, concerte în direct susţinute de
formaţii muzicale, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
publicare de recenzii, organizare de festivaluri,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, spectacole în
direct susținute detrupe muzicale, reprezentații
în direct ale unor trupe rock, servicii de
reprezentații date de trupe în direct, servicii de
galerii de artă, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
servicii educative în arta cinematografiei,
servicii educative în arta fototipiei, servicii
educative în arta picturii, servicii educative în
arta fotografică, servicii educative în arta
interpretării scenice,
organizarea
de
spectacole (servicii de impresariat).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172908
25/08/2020
TOMIS GARDEN RESIDENCE
S.R.L. , STR. VERONA NR. 2, BL.
B, SC. 5, BIROUL NR.4, MEZANIN,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
M 2020 05973

JURASICA ADVENTURE
THEME PARK NEPTUN
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 05.01.12; 03.11.24
(591) Culori revendicate: verge închis, verde
deschis, gri, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05976

(111)173490

25/08/2020
M&B OPERATIV CONSULTING
SRL, STR. ION CAMPINEANU
NR. 27, BL.7, SC.1, ET.2, AP.9,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010034,
ROMANIA

Mesendorf Gasthaus
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, produse lactate și înlocuitori, uleiuri și
grăsimi comestibile.
36. Afaceri imobiliare
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 05982

25/08/2020
CALIPSO S.R.L., STR. CRIŞAN
NR. 3, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

FUNCTIONAL
BOTANIC DRINK
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
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.
───────

M 2020 05983

(740)

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

(540)

GourmetXperience
(511)

(111)172909

(111)172910
25/08/2020
CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,
BD. BUCURESTII NOI, NR.140,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constândîn principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
omlete, pește gătit și congelat, salate aperitiv,
salate de legume, salate de cartofi, salate
preparate, supă groasă, supă gata-preparată,
supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
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chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi,
vafe
congelate,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca
principalul
ingredient), biscuiți crackers, biscuiți sărați,
brioșe cu fructe, ciocolată, cozonaci, cornuri,
clătite americane, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
cu musli, deserturi cremă instant, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, creme
pe bază de ciocolată, drajeuri dulci
(nemedicinale), deserturi preparate(produse de
cofetărie), deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), dulciuri înghețate, fructe trase în
ciocolată, fulgi de patiserie de unt dearahide,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase
trase
în
ciocolată,
fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate și
dulciuri, preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pâine,
produse de brutărie, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), spume pentru desert (produse de
cofetărie), specialități de patiserie.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul

educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și
sport, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
automobilistice, organizarea de evenimente
sportive, producție de evenimente sportive,
organizare
de
evenimente
educative,
coordonare
de
evenimente
educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de maestru de ceremonii, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, publicare
multimedia, producțieaudio, video și multimedia
și fotografie.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii contractuale de
alimentație, servicii ale barurilor, restaurante
(servirea mesei), servicii de preparare a
alimentelor, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant
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și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de agenții de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și furnizare de spații
temporare de birouri și reuniuni, catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05989

(111)173290

25/08/2020
EDUARD MIHAI BUNGHIUZ, STR.
CLUJ NR. 13, BL. F, SC. 1, ET.
1, AP. 6, JUD. GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA
Cabinet N.D. Gavril SRL,
STR.STEFAN NEGULESCU, NR.6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

LEMINI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 05.01.02; 05.01.16; 26.01.16;
26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau

transport, cufere de depozitare, nemetalice /
lăzi, nemetalice, coşuri, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, coşuri pentru copii/leagăne,
premergătoare, landouri Moses, platforme
pentru schimbarea bebeluşilor montate în
perete, bambus, perdele din bambus, perdele
decorative din mărgele, galerii pentru perdele,
şine pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, inele pentru perdele,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtain tie-backs, suporturi pentru sticle, butoaie,
nemetalice, case pentru păsări, cuşti pentru
animale, tâmplărie artistică, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, statui din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile,
elemente mobile (decoraţiuni).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, articole pentru tras cu arcul,
ţinte pentru tragere, arbalete (articole sportive),
pistoale de jucărie, jocuri de table, jocuri pe
tablă, jocuri de şah, table de şah, table de
dame, domino, dame (jocuri), drone (jucării),
aparate de amuzament, automate şi acţionate
cu fise, dispozitive pentru jocuri video arcade,
bile de biliard, instrumente de marcare pentru
repoziţionarea bilei pe masa de billiard, tacuri
de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard, mese
de biliard, arcuri pentru tragere, păpuşi, case
de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, păpuşi Matrioska, păpuşi marionete,
puzzle-uri, quoits, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, titirezi (jucării), jucării cu caracter de
noutate pentru petreceri, jucării cu caracter de
noutate pentru a face glume, jocuri de societate,
piñatas, măşti (obiecte de divertisment), mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş, rachete/
bâte pentru jocuri, jocuri cu inele, zornăitoare
(obiecte de divertisment), căluţi balansoar,
triciclete pentru copii [jucării], jucării carusel
pentru pătuţuri, maşini de jucărie, machete de
jucărie, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), skateboard-uri,
snowboard-uri, schiuri, praştii (articole sportive),
leagăne, mese de tenis de masă, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
pentru animalele de companie.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial, servicii
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de control și autentificare a calității, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, servicii de design
design grafic pentru materialele promoţionale,
design de arte grafice, proiectarea ambalajelor,
design de cărți de vizită, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajare/design interior.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 05990

(111)173404

26/08/2020
ALEXANDRU-ROMULUS DICĂ,
STR. RÂNDUNELELOR, NR. 8,
BL. RA1, SC. D, AP. 59, JUD.
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Crio Flowers Infinite Blossom
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.05.20; 05.05.22
(591) Culori revendicate: roz, albastru, roşu,
galben, mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Benzi de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, florare, funde din hârtie, funde din
hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie creponată,
hârtie fluorescentă, panglici din hârtie creponată,
pasteluri (creioane), învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, hârtie de ambalaj, ambalaj
de cadouri, ambalaj de carton, ambalaje din
plastic pentru cadouri, ambalaje pentru cadouri,
carton de ambalat, cutii confecționate din carton
ondulat, cutii de carton din fibră, cutii de
hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de transport
realizate din hârtie, cutii din carton, cutii din

carton pentru cadouri, cutii din hârtie pentru
cadouri, cutii din hârtie sau carton, cutii pentru
cadouri, cutii pliabile din carton pentru ambalare,
cutii pliabile din hârtie, distribuitoare de sfori
folosite la împachetare, etichete din hârtie
pentru cadouri, foi de hârtie pentru ambalat,
foi de plastic pentru ambalat, folie adezivă
din plastic pentru împachetat, folie adezivă
din plastic pentru ambalat, folie de împachetat
cadouri, folie din plastic pentru ambalat, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat,
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
hârtie de căptușire pentru împachetare, hârtie
de împachetat cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, hârtie maro pentru împachetare,
hârtie metalizată de împachetat cadouri, material
plastic pentru ambalat, materiale de ambalat
din carton, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici
de hârtie pentru ambalat cadouri, pungi de
hârtie pentru cadouri, recipiente din carton,
recipiente din carton pentru ambalat, recipiente
din hârtie pentru ambalare, folii din vâscoză
pentru ambalare, aplicații din hârtie.
31. Ferigi proaspete, coronițe din ierburi
uscate de uz decorativ, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante uscate, pentru
decorare, coroane de flori proaspăt tăiate, ferigă
proaspătă (gosari), ghirlande de flori naturale,
ierburi (plante proaspete), plante agățătoare,
plante cu flori, plante de apartament, plante
naturale, plante în ghiveci, plante proaspete,
plante uscate pentru decorare, plante și flori
naturale, trandafiri (plante), aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, aranjamente florale uscate,
în scopuri decorative, buchete de flori uscate,
buchete din flori naturale, buchete din flori
uscate, coroane de flori funerare, corsaje din
flori proaspete, coronițe din flori uscate, decorații
florale (uscate), decorațiuni florale (proaspete),
decorațiuni florale (naturale), flori conservate,
flori conservate pentru decorare, flori tăiate,
flori uscate, pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, trandafiri, trandafiri chinezești,
trandafiri vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aplicații din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu florare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu funde din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu hârtie creponată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie fluorescentă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panglici din hârtie
creponată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pasteluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie de ambalaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ambalaj de cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ambalaj de carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ambalaje
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu carton de ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
confecționare din carton ondulat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
carton din fibră, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de hârtie pentru livrarea
bunurilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de transport realizate din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii din carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii din hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pliabile
din carton pentru ambalare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii pliabile din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu distribuitoare de sfori folosite la
împachetare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete din hârtie
pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu foi de hârtie pentru ambalat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu foi de plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu folie
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu folie din plastic pentru
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu folii de plastic pentru împachetat și
ambalat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu folii din acetat de celuloză
pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de căptușire
pentru împachetare, servicii de vânzare cu

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

legătură cu cutii confecționare din carton
ondulat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii de carton din fibră, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cutii de hârtie
pentru livrarea bunurilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cutii de transport realizate
din hârtie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii din carton, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii din carton
pentru cadouri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii din hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cutii din hârtie saucarton, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru cadouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pliabile dincarton pentru ambalare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii
pliabile din hârtie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu distribuitoare de sfori
folosite la împachetare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu etichete din hârtie
pentru cadouri, servicii devânzare cu ridicata
în legătură cu foi de hârtie pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
foi de plastic pentru ambalat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu folie adezivă
din plastic pentru împachetat, servicii devânzare
cu ridicata în legătură cu folie adezivă din
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu folie din plastic pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii de plastic pentru împachetat și ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie de căptușire pentru împachetare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie
de împachetat cadouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hârtie maro pentru împachetare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie metalizată de împachetat cadouri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu material
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de ambalat din
carton, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de ambalat din hârtie reciclată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale pentru
ambalat din hârtie, tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu panglici de hârtie
pentru ambalat cadouri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pungi de hârtie

1178

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

pentru cadouri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu recipiente din carton, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu recipiente din
carton pentru ambalat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu recipiente din hârtie
pentru ambalare, servicii de vânzarecu ridicata
în legătură cu folii din vâscoză pentru ambalare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ferigi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu coronițe din ierburi uscate de uz decorativ,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plante aromatice uscate de uz decorativ,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plante uscate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu coroane de flori proaspăt tăiate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ferigă proaspătă (gosari), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ghirlande de flori
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ierburi (plante), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plante agățătoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plante cu
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plante de apartament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu plante naturale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plante în
ghiveci, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu plante proaspete, servicii
de
vânzare cu ridicata în legătură cu plante
uscate pentru decorare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plante și flori
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură
cu trandafiri (plante), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aranjamente
din flori proaspete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aranjamente florale
uscate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu buchete de flori uscate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu buchete din flori naturale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
buchete din flori uscate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu coroane de flori funerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corsaje din flori proaspete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu coronițe din flori uscate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorații florale (uscate), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni florale
(proaspete), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni florale (naturale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu flori
conservate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu flori conservate pentru decorare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu flori
tăiate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

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

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

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

legătură cu flori uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu flori
uscate pentru decorare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghirlande din flori
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu trandafiri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu trandafiri
chinezești, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trandafiri vii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06000

(111)173512

14/09/2020
SCULPTOPLASTICS 3E SRL,
STR. AUREL VLAICU NR. 18,
PARTER, CAMERA NR.2, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

Arta Modelării Fiinţei
Sculptoplastics
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.03.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări conice, lumânări parfumate.
14. Amulete (bijuterii), brățări (bijuterii), broșe
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, bijuterii, coliere (bijuterii), monede,
medalioane (bijuterii), misbaha (mărgele de
rugăciune), pietre semipreţioase, ceasuri,
ceasuri de mână.
27. Covoare pentru gimnastică, covorașe pentru
yoga.
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35. Publicitate, organizarea de expoziții în

scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relații publice.
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea şi susținerea
colocviilor, organizarea şi susținerea de
concerte, organizarea şi susținerea conferințelor,
organizarea şi susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), efectuarea de
excursii cu ghid, furnizarea de informații în
domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de
şcoli, efectuarea antrenamentelor de fitness,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, şcoli de
grădiniță, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, oganizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizare de baluri, servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), instruire
practică (demonstrații), educaţie religioasă,
organizarea şi susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea şi
susținerea de ateliere (instruire), organizarea şi
susținere de simpozioane.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de saloane de înfrumusețare, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, masaj,
fizioterapie/terapie fizică, terapie logopedică,
servicii de terapie, servicii de machiaj.
45. Consultanţă spirituală, consultanţă
definirea garderobei personale, mediere.
───────

în

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173502
26/08/2020
WONDER FOODS SRL, B-DUL
VOLUNTARI NR. 86, CLĂDIRE C6,
P+1E, SHOWROOM+BIROURI,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
M 2020 06001

NEW ASK REFILLABLE
ELECTRONIC LIGHTER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 01.15.05
(591) Culori revendicate: galben, albastru,
alb,negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de agenţie de
import-export, servicii de desfacere, promovarea
bunurilor proprii sau a altora, servicii de vânzare
pentru terţi, servicii de administrare comercială,
difuzare de anunţuri publicitare prin internet,
distribuire de materiale publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole pentru
fumători, brichete pentru fumători şi chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în articole
pentru fumători, brichete pentru fumători şi
chibrituri, aceste servicii pentru toate produsele,
în special pentru cele menţionate în clasa 34.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse de tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
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expediere de marfă, împachetare şi ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, transport
şi depozitare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 34.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06004

(111)172911

26/08/2020
GABRIEL BĂNICĂ, ȘOS.
NORDULUI NR. 96 H, AP.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SKYLUX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.03; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Celule
fotovoltaice,
aparate
pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, invertoare
fotovoltaice, module fotovoltaice, module
fotovoltaice
solare,
instalații
fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), acumulatori pentru energie
fotovoltaică, celule fotovoltaice calibrate
de referință, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate

fotovoltaice pentru transformarea radiației
solare în energie electrică, fire, electrice,
cabluri, electrice, acumulatori, electrici, cabluri
acustice, cuplaje acustice, adaptoare electrice,
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, baterii pentru iluminat,
baterii, electrice, încărcătoare de baterii, cutii
de branșament (electricitate), întrerupătoare
cu celulă (electricitate)/reductoare (electricitate),
bobine inductante (impedanță), cabluri coaxiale,
bobine, electrice, colectoare, electrice, aparate
electrice pentru comutare, comutatoare,
conductoare, electrice, conexiuni pentru liniile
electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, panouri de cornandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
contoare/aparate de măsură, cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, tuburi de evacuare, electrice, altele
decât cele pentru iluminat/tuburi electrice
de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), fire fuzibile,
siguranțe, instrumente pentru testarea gazelor,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru
pornirea de la distanță/dispozitive electrice
pentru pornirea de la distanță, inductoare
(electricitate), regulatoare de lumină, electrice,
limitatoare (electricitate), aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, rezistențe, electrice,
transformatoare amplificatoare, tablouri de
distribuție, cutii de distribuție (electricitate),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), conectori de doză (electricitate),
sisteme de cabluri electrice pentru automobile.
11. Centrale de cogenerare.
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcții,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a produselor: luminatoare, luminatoare
pentru case pasive, tuburi de lumină, trape de
furn pentru acoperiș și fațade, sticle speciale
pentru fațadă, sticle speciale pentru luminatoare,
cortine pentru realizare de compartimentări
invizibile rezistente la foc, cortine pentru
realizare de bariere de furn, instalații de curenți
slabi, trape de acces pe acoperiș (exceptând
transportul), pentru a permite clienților să le vadă
și să le cumpere comod, servicii de comerț de
produse prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
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prin intermediul site-urilor web, aplicațiilor de
calculator sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț prin intermediul site-urilor web,
servicii de comerț electronic și anume furnizarea
și sistematizarea de date și informații despre
produsele și serviciile din clasele 9, 11, 37,
39, 42, prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, promovarea de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații pentru produsele
și serviciile din clasele 9, 11, 37, 39, 42,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii din clasele
9, 11, 37, 39, 42, demonstrații cu produse din
clasele 9 și 11, publicitate pentru produse și
servicii din clasele 9, 11, 37, 39, 42, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare
pentru produsele și serviciile din clasele 9, 11,
37, 39, 42, prezentarea produselor și serviciilor
din clasele 9, 11, 37, 39 și 42 în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
derularea de campanii promoționale pentru
produsele și serviciile din clasele 9, 11, 37,
39, 42, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, curățarea și repararea cazanelor,
supravegherea construcției de clădiri, etanșarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea alarmelor de
incendiu, instalarea și repararea cuptoarelor,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, instalarea ușilor și
ferestrelor, furnizarea infomațiilor legate de
reparații, servicii pentru acoperișuri, construcții
de infrastructură energetică, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și
instalații fotovoltaice, închiriere de echipamente
de construcții, întreținere și reparații de
echipamente
de
încălzit,
închirieri
de
echipamente de săpat și excavatoare, reparare
sau întreținere de echipamente de construcție,
instalare de echipamente de securitate și
de siguranță, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, servicii de
demolări, curățenie și întreținere, întreținerea

lucrărilor de inginerie civilă, care implică
utilizarea echipamentelor de tăiere cu jet de apă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, livrarea bunurilor, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, livrarea de colete,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
închirierea de vehicule.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială și design industrial, servicii
de control și autentificare a calității, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
domeniul economisirii energiei, inginerie,
proiectare industrială, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, consultanță tehnologică,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri,
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, servicii de certificare a eficienței
energetice a clădirilor, proiectare și dezvoltare de
sisteme fotovoltaice, audit energetic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172912
26/08/2020
MACROMEX SRL, CALEA
DOROBANŢI NR. 32, CLADIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 06013

FOOD & GLORY
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
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de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06014

(111)173398

26/08/2020
SC VAVIAN PHARMA SRL,
BDUL. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030352, ROMANIA

(111)173390
26/08/2020
METRIC SPACE DESIGN S.R.L.,
P-ŢA 1 MAI, NR. 4-5, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06017

(740)

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

(540)

DIGESTORIUM
(511)

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

metric space
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de proiectare tehnică, servicii de
proiectare
tehnologică,
proiectare
de
construcții, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare și planificare
tehnică de sisteme de scurgere, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a
apei, proiectare și planificare tehnică de
conducte pentru gaz, apă șiapă reziduală,
servicii de proiectare, designarhitectural, design
vizual, design grafic, design industrial, design
de ambalaje,design de mobilier, design pentru
magazine, design de produs, design de jucării,
design interior pentru magazine, servicii de
ilustrare
(design),
design
de
centre
comerciale, servicii de design arhitectural,
servicii de design comercial, servicii de
proiectare (design) de bucătării, design
vestimentar pentru terți, design de artă grafică,
servicii de proiectare (design) de restaurante,
servicii de proiectare (design) de birouri, design
de clădiri de birouri, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de site-uri web,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de consultanță în materie
de design industrial, servicii de consultanță în
materie de design interior, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, servicii de proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, servicii de
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design interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de arhitectură, întocmirea de
planuri arhitecturale, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, întocmire de proiecte de
arhitectură, realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de planificare arhitecturală și urbană, servicii de
arhitectură și inginerie.

papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06018

(111)173196

26/08/2020
STEFAN-ROMULUS CUCU,
STR. TITU MAIORESCU NR. 16,
COMUNA PAULESTI, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT GAGENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(111)173389

(210)
(151)
(732)

M 2020 06019

(740)

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. , CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726
BUCUREȘTI, ROMANIA

26/08/2020
THE RAINBOWIDEA S.R.L.,
STR. IASOMIEI NR. 2, CASA NR.
15, BIROUL NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TURN MAYBE INTO
NOW AND WOW
(511)

Naive universe
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2727C), albastru deschis
(Pantone 298C), mov (Pantone 2587C),
roz (Pantone 2038C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
consultanță privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate de exterior,
servicii de reclamă și publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
planificare pentru publicitate, servicii de agenție
de publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate și marketing
online, expozițiiîn scopuri comerciale sau de
publicitate,consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, analiza reacției la
publicitate șicercetare de piață.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06020

(111)173373

26/08/2020
Cineplexx Kinobetriebe GMBH,
SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

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

(540)

CINEPLEXX

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.11.02
(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
filme
cinematografice,
41. Proiecţii
de
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de snackbaruri, cafenele şi bufete cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor şi bufetelor.
───────

(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06023

(111)173234

26/08/2020
ALEXANDRU-LUCIAN NIȚU, STR.
CPT. ION GÎRBEA NR. 4, BL. P2C,
SC.1, ET.4, AP.18, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050683, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06021

(111)173374

26/08/2020
Cineplexx Kinobetriebe GMBH,
SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

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

(540)

CINEPLEXX

FLUMINUM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media educative descărcabile,
programe informatice utilitare descărcabile,
jocuri de calculator descărcabile, programe
de jocuri video descărcabile, programe
descărcabile
pentru
jocuri
electronice,
aplicații software de calculator, descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
buletine informative descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
publicații
electronice
descărcabile,
date
media descărcabile, economizoare de ecran
descărcabile
pentru
telefoane
(aplicaţii
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software), aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, serii de cărți descărcabile
pentru copii, fonduri de ecran descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, planificatoare și agende descărcabile
care se pot tipări, aparate didactice, aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
aparate şi instrumente electronice de instruire
şi didactice, truse științifice pentru copii sub
formă de aparate didactice, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice, hârtie
și carton, manuale didactice, secțiuni histologice
(material didactic), materiale educative și
didactice, materiale didactice din hârtie, material
didactic (cu excepția aparatelor), modele
tridimensionale de uz didactic, probe biologice
pentru microscoape (material didactic), hărți de
perete ilustrate de uz didactic, modele anatomice
de uz instructiv și didactic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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.
───────

(111)173013
26/08/2020
CLUB SPORTIV SUPORTER
CLUB OLIMPIA MCMXXI, STR.
CĂPRIOAREI NR. 24, JUDEȚUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06025

(740)

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

(540)

FOTBAL CLUB OLIMPIA
SATU MARE 1921
(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 25.01.06;
27.05.01; 27.07.01; 21.03.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi, articole pentru acoperirea
capului, echipamente de fotbal (îmbrăcăminte),
tricouri de polo, bluze fără mâneci, maieuri sport,
bandane (fulare), berete, șepci, jartiere, mănuşi,
pălării, bentiţe, jersee (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), jambiere, egări (pantaloni),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
cravate, eşarfe, șaluri, cămăşi, articole
sport din jerseu, flanele/pulovere, hanorace
(pulovere), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte impermeabilă, tricouri (t-shirt-uri),
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veste, pantaloni scurți, pantaloni, pulovere,
bonete, treninguri, sacouri, uniforme, benzi și
articole pentru încheieturi, jachete sport, jachete
de stadion, șosete și ciorapi, bretele, curele
(îmbrăcăminte), rame pentru încălțăminte,
crampoane pentru ghetele de fotbal, pantofi/
ghete de fotbal, dispozitive anti-alunecare pentru
încălţăminte.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, regruparea la
un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru
a permite clienților să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate, comercializarea
de produse diverse sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web, aplicațiilor de calculator sau
al emisiunilor de teleshopping, diseminarea
informațiilor prin comunicații de date sau pe
orice rețea de comunicații electronice fără fir din
sectorul comercial, promovarea evenimentelor
în domeniul fotbalului.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruie), organizarea de
competiții sportive, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea de
seminarii, organizarea și susținerea de ateliere
(instruie), servicii de instructor personal
(instruire), educație fizică, instruire practică
(demonstrații), producția de programe radio și
de televiziune, producția de spectacole, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități sportive, furnizarea facilităților de
recreere, informații despre posibilitațile de
recreere, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de facilități pentru
stadioane, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile prin intermediul serviciilor video
la cerere, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video nedescărcabile, publicarea cărților,
exploatarea de loterii și competiții, servicii de
pariuri și jocuri legate de sport, servicii de
divertisment în legătură cu evenimente sportive,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de evenimente în domeniul fotbalului, servicii
care oferă informații despre și bilete de intrare
pentru evenimente sportive sau divertisment,

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

(210)
(151)
(732)

(540)

1190

M 2020 06026

(111)173416

26/08/2020
SIMACHE & VRANĂ ESENTIAL
PSY - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE
PSIHOLOGIE, P-ȚA NAȚIUNILE
UNITE NR. 3-5, BLOC A (TURN),
SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040012, ROMANIA

ESENTIAL PSY
Esențialul ești TU!
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(531)

Clasificare Viena: 01.03.16; 26.02.03;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben
(HEX=#facc1e), albastru
(HEX=#0481bc, HEX=#2c9cd8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06027
(111)172913
26/08/2020
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
(UPFR) - ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE, B-DUL
DIMITRIE POMPEIU NR. 6E, ETAJ
11, PIPERA BUSINESS TOWER,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020337,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, instruiri în îngrijirea
dentară, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, asistență
medicală, controale medicale, consiliere
medicală, informații medicale, consultații
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), examinarea medicală a
persoanelor, asistență medicală la domiciliu,
închiriere de instrumente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală de
urgență, servicii de asistență medicală, furnizare
de asistență medicală, furnizare de servicii
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de albire a dinților, anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii de ortodonție.
───────

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA - ASOCIAȚIA
PENTRU DREPTURI CONEXE

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(540)

(111)173418
27/08/2020
J & N ENTERTAINMENT SRL,
B-DUL PACHE PROTOPOPESCU,
NR. 25, ET. 6, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 06035

DREAM MAKERS

───────
(511)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06028

(111)172914

26/08/2020
MIHAI JUNCAR, STR. ȚEPEȘ
VODĂ NR. 23 A, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Excelența creată de specialiști
1191
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06040
(111)172915
27/08/2020
VIDARA GROUP BUILDINGS
SRL, ALEEA SLANIC NR. 3A, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172916
27/08/2020
PEDROGROUP AGRO SRL, BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 204, AP. 4,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540509, MUREȘ,
ROMANIA

M 2020 06044

(540)

NOVV THE FUTURE IS HERE
HART

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de cazare, servicii oferite de hoteluri.
───────

(531)

Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu (Hex
#EC0101), alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Tractoare, tractoare horticole, tractoare
municipale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06046

(111)172917

27/08/2020
TIBERIU FLORIAN POP, CALEA
CRANGASI NR. 10, BL. 19A, SC. B,
AP. 82, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

CEL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Crearea și menținere site.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2020 06048

(111)173406

27/08/2020
AUTO LUCAS ONLINE SRL,
STR. BARBU CATARGIU NR. 1,
JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA ,
ALBA, ROMANIA
SC NOMENIUS SRL,
STR. PICTORION NEGULICI
NR. 12 - 14, SECTOR1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

autolucas
(531)
(591)

Clasificare Viena: 02.09.08; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate: galben, albastru

(511)

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

1193

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

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

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

(111)173437

(210)
(151)
(732)

M 2020 06050

(740)

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

27/08/2020
NICUŞOR ILIE, STR. IOAN
POPASU NR. 2, BL. 3, ET. 3, AP.
17, JUDEŢUL BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SUPERFIGHT SYSTEM
(531)

Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.02;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități sportive și culturale, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, pregătire cu privire la
activități sportive, servicii de antrenament pentru
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, furnizare de informații despre activități
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, coordonare de cursuri, cursuri
de pregătire sportivă, cursuri de arte marțiale,
formare profesională cu privire la autoapărare,
antrenamente sportive, instruire în domeniul
antrenamentelor, organizare de antrenamente
de sport, organizarea de competiții sportive,
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organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
de
competiții
organizare și coordonare
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizare de
competiții și ceremonii dedecernare de premii.
───────

(111)173391

(210)
(151)
(732)

M 2020 06054

(740)

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

27/08/2020
BIG BOX CONNECT S.R.L., STR.
CHIMIRULUI NR. 4, JUDETUL
ILFOV, DOMNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AquaSpa
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.03.06
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate , servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capete de pulverizare pentru
dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dușuri (instalații de baie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
paravane pentru dușuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dușuri de grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul înlegătură
cu dușuri vândute sub formă de seturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

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

de vânzare cu amănuntul onlineîn legătură cu
cabine pentru duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabine de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cuaparate de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
duș,servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu stropitoare pentru duș, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
capete
de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unități de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căzi cu duș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu robinete de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căzi de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căzi pentru duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu supape
pentru duș.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06057

(111)173499

27/08/2020
S.ORGANIC CLOTHING SRL,
STR. TABARA NR. 1A, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

De IONESCU EST.2019
(531)
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(591)
(511)

Culori revendicate: galben auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de
agenție de import - export.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06058

(111)173066

27/08/2020
MC STORE SOLUTION SRL, STR.
CETATUIA NR. 12, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

Edman
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate audiovizuale folosite în scopuri
didactice, cap de manechin pentru cursuri
de coafor (material didactic), dispozitive
de imagistică de uz științific, dispozitive
de monitorizare a temperaturii, de uz
științific, îmbrăcăminte specială pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, mănuși de plastic de unică folosință
pentru laborator, spectografe (astronomie),
spectrografe, adaptoare audio, aparate de
alimentare cu energie electrică, aparate de
alimentare cu energie continuă, aparate de
transmisie în rețea, aparate pentru retea
de electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente

pentru conducerea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru controlul
electricității, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), bănci de încărcare, cabluri
de conectare SCART, convertoare alternativcontinuu, convertoare de cc/ca, filtre electrice,
instrumente pentru distribuirea curentului
electric, sisteme și aparate pentru împământare
statică, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, accesorii pentru
aplice de perete (comutatoare), adaptatoare
de priză, adaptoare USB, adaptoare coaxiale,
adaptoare de current alternativ, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen sub formă de adaptoare
electrice, adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare
pentru prize, ansambluri de comutatoare
electrice, aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice), aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice) pentru
mașini, aparate pentru citirea discurilor optice,
aplice decorative pentru întrerupătoare și
prize, adaptate, atenuatoare coaxiale, balast
pentru becuri cu halogen, balast pentru
becuri fluorescente, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru lămpi cu descărcare în
gaz, amplificatoare de antene, amplificatoare de
antenă, antene, antene de recepție pentru emisia
prin satelit, antene de semnal, antene pentru
mașini, antene pentru radar, antene pentru
transmisie de unde radio, antene radio, antene
terestre de frecvență radio, benzi electrice
cu prize care se pot muta, componente de
radiofrecvență, piese pentru antene, prize pentru
antene, balast pentru lămpi cu halogen, balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine de inducție, bobine electronice,
butoane comutatoare (electrice), butoane de
sonerie, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
adaptoare pentru căști, cablaj electric, cablu
izolat pentru instalații electrice, cabluri de chitară
electrice, cabluri de conectare, cabluri de curent,
cabluri de demaror pentru motoare, cabluri de
interfață electrice, cabluri electrice, cabluri
electrice acoperite cu cauciuc, cabluri electrice
de conectare, cabluri metalice (electrice),
cabluri pentru transmisia de semnale optice,
cabluri pentru transmisia semnalelor electrice,
cabluriprelungitoare electrice, canale de cabluri
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electrice, canale pentru cabluri electrice,
conectori cu fișă pentru cabluri electrice,
conectoare
pentru circuite electronice,
conectori de cabluri, conectori din metal pentru
cabluri
cu
filet,
conectori
pentru
cabluri electrice,
conexiuni
de
cablu
(electricitate), cutie pentru cabluri electrice,
cutii de joncțiune pentru fire electrice, cutii
de joncțiune pentru stocarea joncțiunilor de
cabluri, cutii ramificație cabluri telefonice,
dispozitive de marcare pentru cabluri electrice,
etichete pentru identificarea firelor electrice,
etichete pentru identificarea
cablurilor
electrice, fire de cupru (izolate), fire de
termostat, fire pentru siguranțe, garnituri de
etanșare cu protecție cablu, instalații de cabluri
electrice, joncțiuni de cablu (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
marcaje de identificare a cablurilor pentru cabluri
electrice, mufe pentru cabluri electrice, cabluri
de împământare, cabluri pentru antene, capace
de siguranță pentru prize, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, carcase pentru
aparate electrice, carduri de memorie, carduri de
memorie flash, cartele de extindere a memoriei,
aparate de procesare a filmelor radiografice,
altele decât cele de uz medical, aparate de
înregistrare a vocii cu cip integrat, carduri RAM
(memorie cu acces aleatoriu), carduri cu circuite
electronice, carduri cu microprocesor, carduri
de expansiune, carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri de memorie cu circuite
integrate utilizate pentru a cântă la instrumente
musicale electronice, carduri și cartele cu cip,
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), cartele cu cip
(carduri cu circuite integrate), cartele cu circuite
integrate, cartele cu microcip, cartele prevăzute
cu circuite integrate, chipseturi, circuite de
focalizare, circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice, circuite integrate,
circuite integrate electronice, controlere logice
programabile, dispozitive electronice de editare
a textelor, microcontrolere, microprocesoare,
microprocesoare programabile prin software,
plăci de circuite audio, plăci de circuite
electrice, plăci de circuite electronice, plăci
de circuite pentru controlere, procesoare de
imagini, procesoare de filme, smart card-uri
goale (card-uri de memorie cu miniprocesor),
cititoare de benzi magnetice, cititoare de
carduri cu cip, cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri inteligente, cititoare
de carduri pentru cărți de credit, cititoare
de cartele, cititoare de cartele electronice,
cititoare de discuri optice, cleme crocodil

(conectori electrici), cleme de împământare,
componente electronice pentru aparate de
jocuri de
noroc, componente electronice
pentru card- uri de memorie cu miniprocesor,
componente electronice utilizate la mașini,
componente microelectronice,
comutatoare
coaxiale,
comutatoare
(electricitate),
comutatoare emisie- recepție,
comutatoare
termice, comutatori cu senzori, conectoare
adaptoare (electrice),conectoare (electricitate),
conectoare electrice, conectoare electronice,
conector prize (electrice), conectori coaxiali,
conectori cu pini de uz electric, conectori de
înaltă tensiune pentru bujii, conectori electrici
izolați, conectori electrici pentru terminale,
conectori pentru cabluri coaxiale, conectori tip
jack, conexiuni electrice, contacte electrice,
contactoare electrice, cutii de conexiuni
electrice, dispozitive cu memorie pentru
stocare, dispozitive de memorie, dispozitive
pentru citirea cardurilor, ecrane electronice
tactile,
ecrane
tactile,
ecrane
tactile
(electronice), fascicule de cabluri electrice,
fișe banană, fotocelule, fototuburi, ieșiri pentru
televizoare, indicatoare de frecvență, indicatoare
pentru siguranțe fuzibile, inductoare, inductoare
electrice, inductoare electronice, întrerupătoare,
întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de
curent electric, întrerupătoare de lumină,
întrerupătoare de sfârșit de cursă, întrerupătoare
de uz casnic (electrice), întrerupătoare
electrice cu buton, întrerupătoare electrice de
lumină, întrerupătoare pentru lămpi electrice,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare tactile
(electrice), întrerupătoare tactile electronice,
modulatoare de iluminare, modulatoare de
lumină, module de alimentare, module de
control (electrice sau electronice), module
de memorie, module de reglare (electrică),
module de întrerupere, pini pentru terminale
electrice, prelungitoare cu prize multiple,
potențiometre digitale, potențiometre de reglare,
prize cu telecomandă, prize de alimentare
cu energie electrică, prize de relee, prize
de telefon, prize electrice, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
protecții pentru prize, racorduri de conducte
(electrice), racorduri electrice, rame pentru prize
electrice, ramificații cu întrerupător (electrice),
receptoare radio pentru telecomenzi, receptori
de semnale electronice, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, regulatoare de iluminare,
regulatoare de temperatură, relee coaxiale,
relee de protecție împotriva supratensiunii,
relee de supraîncărcare, releuri de protecție
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pentru motoare, rezistențe electrice, rezistențe
variabile, rezistențe, rezistoare de inducție,
siguranțe, siguranțe de contact (electrice),
siguranțe (pentru aparate de telecomunicații),
siguranțe pentru vehicule, sisteme electronice
integrate de asistență șofer pentru vehicule
terestre, sisteme electronice de navigație,
sisteme de siguranță electronice integrate
pentru vehicule terestre, sisteme integrate
electronice de alarmă în caz de pericol
pentru automobile, sisteme integrate electronice
pentru evitarea pericolelor și a coliziunii pentru
automobile, supape electrice (termoionice),
suporturi pentru bobine electrice, suporturi
pentru fire electrice, taste tonuri (tone pad),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
transmițătoare cu inducție, transmițătoare radio
pentru telecomenzi, tranzistoare (electronică),
unități de conectare (electrice), unități de
memorie electronice, unități de memorie
semiconductoare, unități pentru discuri optice,
aparate de măsurare a prafului, aparate
de înregistrare, aparate de înregistrare a
kilometrilor, aparate de înregistrare a presiunii,
aparate de înregistrare electrice, aparate
electrice pentru înregistrarea scorului, aparate
electronice de înregistrat temperatura, nu
de uz medical, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele
decât cele pentru uz medical), aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru inregistrarea datelor, aparate pentru
înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea timpului, ciclometre, calculatoare
de drum, dispozitive electronice pentru
înregistrarea ritmului cardiac (altele decât
cele de uz medical), instrumente pentru
înregistrarea activității cardiace (cu scopuri
științifice), kilometraje pentru vehicule, sisteme
de pontaj (dispozitive de înregistrare a timpului),
tahografe, mașini pentru ștanțarea datei și
orei, logger de date (software), aparate de
detectare și măsurare a distanței cu ajutorul razei
coerente (LIDAR) pentru vehicule, aparate de
măsurare a luminiscenței, aparate electronice
pentru analizarea culorilor, aparate numerice
pentru indicarea poziției, aparate pentru analiza
aerului, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR), aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente
pentru controlul vitezei vehiculelor, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, bușoane indicatoare de presiune pentru

valve, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al funcției
și stării altor dispozitive sau sisteme electrice,
electronice și mecanice, aparate cu telecomandă
pentru instalații de aer condiționat, aparate
cu telecomandă pentru pornirea vehiculelor,
aparate de comandă cu activare sonoră pentru
instalațiile de iluminat, aparate de comandă
electrică, aparate de comandă la distanță cu
infraroșu, aparate de comandă pentru iluminat,
aparate de comandă programabile, aparate de
control al proceselor (electronice), aparate de
control de supraveghere (electrice), aparate
de reglaj termostatic, aparate de reglare a
căldurii, aparate de reglare a temperaturii,
aparate de reglare a vitezei variabile, aparate
de telecomandă pentru iluminat, aparate de
teleghidaj, aparate electrice de comandă a
proceselor technice, aparate electronice pentru
controlul la distanță al semnalelor, aparate
pentru controlul căldurii, aparate pentru controlul
energiei electrice, aparate pentru controlul puterii
electrice, aparate pentru controlul temperaturii
(termostate) la vehicule, aparate pentru controlul
temperaturii folosite la motoarele de vehicule,
aparate pentru controlul temperaturii folosite la
sistemele de încălzire ale vehiculelor, aparate
pentru controlul temperaturii pentru mașini,
aparate pentru reglarea temperaturii apei,
aparate pentru controlul temperaturii pentru
mașini (termostate), brelocuri electronice sub
formă de dispozitive de comandă la distanță,
comenzi audio- sensibile pentru aparate și
instrumente de iluminat,
comenzi
pentru
jaluzele lamelare (electrice), console de control
pentru aparate și instrumente de iluminat,
controlere (indicatoare) de viteză (electrice),
cronometre
electronice
de bucătărie,
cronometre programabile, dispozitive de
comandă electronică (ECG) pentru lămpi și
corpuri
de iluminat cu leduri, dispositive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de control industriale care includ software,
dispozitive de control pentru lumini de scenă,
dispozitive de control termostatic, instrumente
de control al temperaturii (termostate),
instrumente pentru controlul temperaturii,
întrerupătoare
diferențiale,
întrerupătoare
termice,
programatoare
pentru
încălzire
centrală, receptoare pentru telecomenzi,
regulatoare de temperature (termostate),
regulatoare de viteză (electrice), regulatoare
de viteză (electronice), sisteme de control
al presiunii, sisteme de control automat al
vitezei vehiculelor, stații de control de la
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distanță
(electrice
sau
electronice),
telecomenzi,
telecomenzi
cu
infraroșu,
telecomenzi
fără fir
pentru
dispozitive
electronice
portabile
și
calculatoare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină,
telecomenzi
pentru
acționarea
automată a supapelor, telecomenzi
pentru
acționarea machetelor de vehicule, telecomenzi
pentru comanda produselor electronice,
telecomenzi pentru dispositive electronice
mobile, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru jaluzele,
telecomenzi
pentru
jucării
zburătoare,
telecomenzi pentru locuință, telecomenzi pentru
motoare, telecomenzi pentru proiectoare,
telecomenzi
pentru
sisteme
multimedia,
telecomenzi
universale,
termostate
de
cameră, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, termostate electrice, termostate
mecanice pentru încăperi, termostate pentru
motoarele vehiculelor, termostate pentru
vehicule, transmițătoare pentru telecomenzi,
alcoolmetre, aparate de cronometrare, aparate
de dozaj, aparate de dozare pentru împrăștierea
parfumurilor în cantități măsurate, aparate de
filetat, aparate de măsură, aparate de măsură
a conținutului, aparate de măsură a nivelului cu
laser, aparate de măsură a presiunii din pneuri,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate de
măsură de precizie, aparate de măsură pentru
expunere fotografică, aparate de măsură pentru
praf fin, aparate de măsură ultrasonice, aparate
de înregistrare de presiune, aparate de
măsurarea nivelului, aparate de măsurare a
nivelului lichidelor, aparate de măsurare a
presiunii, aparate
de
măsurare
a
transparenței, aparatede măsurare a vântului,
aparate de măsurare unghiuri, aparate de
măsurat acustice, aparate
de
măsurat
digitale, aparate de măsurat
indexul
de
disconfort (care rezultă din
combinația
temperaturii și a umidității), aparate
de
măsurat înclinarea unei pante, aparate digitale
de măsurat ph-ul, aparate electrice
de
măsurare, aparate electronice de măsurare
pentru robinele, aparate pentru echilibrarea
roților, aparate pentru măsurarea consumului
de combustibil, aparate pentru măsurarea
nivelului de sunet, aparate pentru măsurarea
nivelului lichidelor folosite la
autovehicule,
aparate pentru măsurarea umidității, aparate
pentru măsurarea volumului, aparate pentru
numărarea banilor, aparatepentru înregistrarea
timpului și a datei, aparate pentru telemetrie,
aparate pentru verificarea geometriei roților,
barometre, baroscoape, nivelecu bulă de aer,

busole
magnetice (pentru măsurători
topografice),
busole
magnetice
pentru
supraveghere, cântar de buzunar, cântare
gradate de sticlă, cântare pentru determinarea
procentului de grăsime corporală, de uz casnic,
cântare refrigerante, căni gradate, componente
optice de măsurare, contoare, contoare de
apă, contoare electrice, contoare electronice,
contoare numerice, contoare volumetrice, contor
de rotații, controlere de presiune (manometre),
convertoare metrice, cronometre pentru aparate
automate, cronometre universale, debitmetre,
densitometre pentru cafea, dinamometre,
dinamometre digitale, dinamometre electronice,
dispozitiv de măsurare a rezistenței izolației,
dispozitive de măsurare, dispozitive de măsurare
a concentrației, dispozitive de măsurare a
radiațiilor, dispozitive de măsurat consumul
combustibilului, dispozitive de măsură și control
pentru tehnologia de aer condiționat, dispozitive
de măsurat înălțimea, dispozitive pentru
măsurarea presiunii anvelopelor, dispozitive
pentru măsurarea raportului aer/combustibil,
dispositive pentru numărarea firelor textile,
dispozitive telemetrice pentru aplicații pentru
motoare, dispozitive telemetrice pentru vehicule
cu motor, echere pentru măsurare, echere
(instrumente de măsurare), fotometre, fotometre
electronice, fotopotențiometre, giroscoape,
giroscoape pentru stabilizare, giroscoape
vibratoare piezoelectrice, greutăți, hidrometre,
inclinometre, indicatoare ale nivelului de apă,
indicatoare ale nivelului de apă pentru vehicule,
indicatoare de cantitate, indicatoare de cuplu
digitale, indicatoare de nivel, indicatoare de
nivel (nivele cu bulă de aer), indicatoare de
nivel de benzină, indicatoare de nivel de
carburant, indicatoare de nivel de combustibil,
indicatoare de nivel de combustibil pentru
vehicule, indicatoare de nivel pentru ulei,
indicatoare de nivel pentru ulei pentru vehicule,
indicatoare de nivel pentru vehicule, indicatoare
de presiune a gazelor, indicatoare pentru citirea
nivelului de lichide la distanță, instrumente de
calibrare a tirului (aparate de aliniere pentru
cătări ale armelor de foc), înregistratoare de
presiune, instrumente de măsurare, instrumente
de măsurare a parametrilor calitativi ai laptelui,
instrumente de măsurat grosimea mânerelor,
instrumente de măsurat racorduri, instrumente
de măsură a coordonatelor, instrumente de
măsură a vidului, instrumente de măsură
pentru grosime, instrumente de măsură pentru
refrigerare, instrumente de măsură pentru
umiditatea solului, instrumente de nivelare,
instrumente optice de măsurare, aparate de
măsurare a lungimii, aparate de măsurat
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grosimea pieilor, aparate pentru măsurarea
adâncimii suprafeței de rulare a anvelopelor,
aparate pentru măsurarea adâncimii traverselor,
aparate pentru măsurarea distanței, aparate
pentru măsurarea distanțelor, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, benzi de măsurare
portabile, cabluri de măsură, instrumente de
măsurat în croitorie, dispozitive de fixare
pentru banda adezivă (instrumente de măsură),
dispozitive de măsurare a diametrului de cablu,
aparate de măsurat grosimea pielii prelucrate,
instrumente cu cadran pentru măsurarea
devierilor de la standard, instrumente de
măsurare a înălțimii, instrumente de măsură
ultrasonice pentru grosime, lasere utilizate
pentru măsurare, aparate pentru înregistrarea
distanțelor, rigle de calcul, rigle de măsurare,
rigle de măsurare de precizie, rigle de oțel pentru
măsurare, rigle folosite în inginerie, rigle gradate
(instrumente de măsură), rigle gradate din oțel
pentru măsurat, rigle (instrumente de măsură),
rigle gradate pentru cântare electronice, rigle
gradate pentru sărituri, rigle gradate simple
(dulgherie și tâmplărie), rigle pliante, rulete,
rulete de măsurat, senzori pentru măsurarea
adâncimii, sisteme inteligente de înregistrare a
distanței, șublere cu arcuri, șublere electronice,
telemetre cu laser, telemetre pentru golf, teuri
pentru măsurare, trepiede (pentru aparate
topografice), ultramicrometre,
ampermetre,
aparate de măsurat curentul, aparate pentru
măsurarea curentului electric, cabluri de
măsurare multimetrică,
cabluri
pentru
testarea prizelor de
pământ
(electrice),
contoare de energie, contoare de panou
digitale, contoare inteligente, debitmetre
electrice, milivoltmetre, wattmetre, voltmetre,
testere pentru baterii și acumulatoare, testere
pentru baterii, ohmmetre, multimetre pliabile,
multimetre
digitale,
multimetre,
aparate
electrice de cântărire, aparate și instrumente
pentru cântărire, balanțe, balanțe cu arc,
balanțe cu cârlig și greutate liberă, balanțe de
precizie, balanțe electronice, balanțe poștale,
cântar digital portabil pentru bagaje, cântare
cu analizoare de masă corporală, cântare de
baie, cântare de baie digitale, cântare de
birou pentru scrisori, cântare de bucătărie,
cântare de uz medical, contragreutăți, cântare
de uz menajer pentru scrisori, cântare digitale
sub formă de lingură, cântare electrice,
cântare electronice, cântare electronice digitale
portabile, cântare electronice pentru bucătărie,
cântare electronice pentru uz personal, cântare
electronice portabile, cântare pentru bebeluși,
cântare pentru scrisori, cântare vorbitoare,
aparate și instrumente de cântărit, dispozitive

și instrumente de cântărit pentru unități de
măsură standard, greutăți de calibrare,
greutăți pentru cântare, instalații de echilibrare,
mașini pentru verificarea greutății,
aparate
pentru indicarea temperaturii, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz industrial,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de
uz științific, blocuri cu termocuplu, contoare
de căldură, contoare de temperatură de
uz casnic, contoare de temperatură de
uz industrial, contoare de temperatură de
uz științific, detectoare de temperatură de
uz științific, dispozitive de restabilire a
temperaturii, indicatoare de temperatură a
gazelor de evacuare, indicatoare pentru
temperatura apei, senzori de temperatură,
termocupluri, termometre (nu pentru scopuri
medicale), termometre cu infraroșu, termometre
cu infraroșu, altele decât de uz medical,
termometre cu mercur (altele decât cele de
uz medical), termometre cu oscilatoare de
rezistență, termometre de laborator, termometre
de sticlă cu cuarț, termometre de uz casnic,
termometre digitale pentru carne, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre electronice, altele decât cele de
uz medical, termometre, altele decât cele
de uz medical, termometre pentru carne,
termometre pentru zahăr, termometre tehnice,
unități de afișare a temperaturii, aparatură și
instrumente de cronometrare, clepsidre cu nisip,
clepsidre cu nisip (dispozitiv pentru măsurarea
timpului), contoare orare pentru motoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
cronografe folosite ca aparate specializate
pentru contabilizarea timpului, cronometre de
bucătărie, neelectrice, parcometre, parcometre
pentru vehicule, temporizatoare automate
folosite la aparatele pentru prepararea băuturilor,
temporizatoare cu numărătoare inversă,
temporizatoare de bucătărie, temporizatoare
digitale pentru ouă, temporizatoare mecanice
pentru ouă, temporizatoare pentru bucătărie,
temporizatoare pentru ouă, aparate de control
al vitezei pentru vehicule, aparate de măsurare
a vitezei loviturii mingii de golf, aparate de
verificare a vitezei la autovehicule, aparate
pentru măsurarea vitezei (fotografie), indicatoare
de viteză, indicatoare de viteză pentru vehicule,
instrumente pentru verificarea vitezei, pistoale
radar pentru evenimente sportive, senzori pentru
determinarea vitezei, senzori pentru măsurarea
vitezei, tahometre, vitezometre, indicatoare de
viteză, vitezometre pentru biciclete, instrumente
pentru măsurarea gravitației, instrumente pentru
măsurarea nivelului lichidelor, instrumente
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topografice,
instrumente
și aparate de
măsurat, aparate de măsurare pentru bujii,
lupe textile, manometre de suprapresiune,
manometre de înaltă presiune, manometre
pentru
măsurarea presiunii
anvelopelor,
mașini de măsurare a nivelului (pentru
mașini
de numărat sau
topografie),
sortat monede, mașini de numărat și sortat
bani,
mașini pentru echilibrarea roților
pentru vehicule
terestre, mașini pentru
reglarea geometriei roților la autovehicule,
mecanisme de control pentru indicatoare de
nivel de combustibil, măsuri, măsuri pentru
băuturi spirtoase, măsuri pentru cafea,
măsurător mărime deget, nivele cu bulă de aer,
ochelari de vedere (articole optice), PH-metre,
pahare gradate, pipete pentru măsurare, altele
decât de uz medical sau de uz menajer, rigle
telescopice, rigle în formă de t pentru măsurare,
roți de măsurare, senzori de accelerație,
senzori electromagnetici pentru măsurare,
senzori electronici de măsurare, sesizoare de
nivel, sisteme de măsurare cu laser, sisteme
pentru echilibrarea roților pentru vehiculele
terestre, sonde de adâncime marină, sonometre,
spectrofotometru, spectrometre, spectrometre
de masă, spectroscoape, suporturi de măsurare,
taximetre, taximetre electronice, telemetre,
temporizatoare audio, tensiometre, wattmetre
cu frecvență radio, vibrometre, verificatoare de
fază, variometre, vacuummetre, umidometre,
trepiede pentru aparate de topografie, trasatoare
paralele pentru tâmplărie, aparate de ionizare, cu
excepția celor pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de ozonizare (nu de uz medical), filtre
electrice (pentru purificarea gazelor), ozonizoare
(ozonizatoare),
alezoscoape,
alezoscoape
pentru inspectarea lucrărilor, aparate de
localizare a obiectivelor (optice), aparate de
localizare a obiectivelor (telescopice), aparate de
urmărire a țintei (optice), aparate de urmărire
a țintei (telescopice), aparate optice cu raze
infraroșii, aparate pentru supravegherea țintei
(optice), aparate pentru supravegherea țintei
(telescopice), aparate și instrumente optice,
aparate și instrumente pentru astronomie,
echipament laser pentru scopuri nemedicale,
indicatoare de tip pointer electronice emițătoare
de lumină, indicatoare laser tip pointer,
indicatoare luminoase tip pointer, instalații laser,
altele decât cele pentru uz medical, lasere
folosite în scopuri nemedicinale, lasere, altele
decât cele de uz medical, defazoare optice,
deflectoare cu fascicul optic, filtre de polarizare,
filtre infraroșu, filtre optice, filtre optice de sticlă,
filtre pentru dispozitive optice, huse pentru
aparate optice, instrumente optice care conțin

oculare, lanțuri pentru ochelari și pentru
ochelari de soare, lentile, lentil antireflex,
lentile brute, lentile de contact cosmetice,
aparate pentru curățarea lentilelor de contact,
apărători pentru ochelari, apărători pentru ochi,
brațe de ochelari, casete pentru lentile de
contact, cordoane pentru ochelari, cutii pentru
lentile, cutii pentru lentile de contact, cutii
pentru lentilele de contact, etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, etuiuri de ochelari,
etuiuri pentru ochelari fără brațe, lentile de
contact,
cutii pentru lentile de contact,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, lentile pentru ochelari de
vedere, lentile pentru ochelarii, monocluri,
ochelari, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
cu prescripție medicală, ochelari cu prescripție
medicală pentru înot, ochelari de citit, ochelari
de protecție, ochelari de vedere, ochelari de
vedere eliberați pe bază de rețetă, ochelari
de vedere pentru copii, ochelari fără brațe,
lentile pentru ochelari, ochelari (optică), rame
de ochelari, rame de ochelari fără brațe,rame
de ochelari nemontate, rame pentru monocluri,
sticle optice, sticlă de ochelari,suporturi pentru
ochelari, tocuri de ochelari, tocuri
pentru
ochelari de vedere pentru copii, șnururi
pentru ochelari fără brațe, tocuri pentru
ochelari fără brațe, etuiuri pentru ochelari de
soare, lentile de soare cu clips magnetic, lentile
optice pentru ochelarii de soare, lentile pentru
ochelari de soare, lănțișoare pentru ochelari de
soare, ochelari cu lentile de soare atașabile
(clip-on), ochelari de soare pentru animale de
companie, ochelari de soare în ton cu moda,
rame pentru ochelari de soare, tocuri de ochelari
de vedere, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, șnururi pentru ochelari de soare, brațe
pentru ochelari, brațe pentru ochelari de soare,
lentile corectoare (optică), lentile de contact
colorate, lentile de schimb pentru ochelari, lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, lentile
oftalmice de sticlă, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari fantezie, pernuțe de nas
pentru ochelari, piese pentru ochelari, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, rame din metal pentru ochelari, rame
din plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, suporturi de nas
pentru ochelari, suporturi de nas pentru ochelari
de soare, săculeți pentru ochelari, aparate
de imagistică termică pentru vedere nocturnă,
aparate de ochire (telescopice), aparatură de
vedere pe timp de noapte, lunete de vizare
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pentru arme de foc, binocluri (optică),
binocluri de
teatru,
binocluri
pentru
vânătoare, corpuri refractante, dispozitive cu
raze infraroșii
pentru armele cu țintă,
dispozitive
cu
vedere
nocturnă pentru
identificarea imaginilor, dispozitive de iluminat
pentru microscoape, dispozitive de ochire
pentru artilerie (telescopice), dispozitive de
vedere pe timp de noapte pentru aviatori,
dispozitive de vizare, dispozitive telescopice de
ochire pentru tir cu arcul, etuiuri de binoclu, huse
adaptate pentru binocluri, cutii pentru lame de
microscop, lentile pentru mărit, lornete (binocluri
de teatru), lunete, lunete de arbaletă, lunete de
pușcă cu ghinturi, lunete de vizare, lunete de
vizare (telescopice) pentru arme de foc
folosite în domeniul aeronautic, lunete de
vizare(telescopice) pentru arme folosite la sol,
lunete de vizare (telescopice) pentru arme
folosite în domeniul naval, lunete de vizare
pentru arme de foc, lunete de vizare pentru
puști, lunete pentru arme manevrate cu o
mână, lunete pentru puști, lunate telescopice
pentru arme de foc, lunete telescopice pentru
artilerie,
lupe (optică),
microscoape,
microscoape
biologice, microscoape
cu
fluorescență, microscoape cu
sondă
de
scanare, microscoape de uz medical,
microscoape
electronice,
microscoape
electronice
cu
transmisie,
microscoape
electronice cu scaner, obiective de microscop,
obiective pentru astrofotografie, obiective pentru
telescoape, obiective superangulare de tip
fisheye pentru aparate de fotografiat, ochelari
cu vedere nocturnă, ochelari de mărire, ochelari
pentru mărit, prisme (pentru telescoape),
sticle optice de vizualizare (vizoare) pentru
uși, telescoape, trepiede (pentru telescoape),
trepiede pentru binocluri, trepiede pentru
telescoape, tuburi pentru intensificarea imaginii,
vizoare optice, vizoare optice pentru uși, vizoare
pentru uși, lentile din material plastic, lentile
interschimbabile, lentile oftalmologice, lentile
optice, lentil optice brute, microscoape cu
LED, obiective (optică), ochelari inteligenți,
ochelari pentru machiaj, oglinzi (optică),
oglinzi de inspecție pentru lucrări, oglinzi de
inspecție, prisme (optică), produse de optică,
protecții laterale pentru ochelari, reflectoare
optice, stereoscoape, sticlă optică, șuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, aparate
de comandă pentru vehicule (calculatoare de
bord),
aparate
de
localizare cu raze
infraroșii,
aparate de navigație pentru
automobile, aparate de navigație subacvatice
cu sonar, aparate de poziționare globală,
aparate de reflectare a undelor radar, aparate

de
sistem
de
poziționare
globală
(GPS),aparate de urmărire a țintei (electrice),
aparate de urmărire a țintei (electronice),
aparate de urmărire a țintei (prin satelit),
aparate pentru blocarea radarelor, aparate
pentru localizarea vehiculelor, aparate pentru
ochire cu raze infraroșii, aparate pentru
stabilirea poziției, balize radio, busole,busole
magnetice, capete de căutare cu țintă,
compasuri (instrumente de măsură), compasuri
de măsurare, compasuri de navigație, dispozitive
de navigat prin satelit, dispozitive de navigație
GPS, dispozitive de ochire pentru arme de
foc (cu laser), dispozitive de ochire pentru
arme de foc (electronice), dispozitive de
ochire pentru artilerie (cu laser), dispozitive de
ochire pentru artilerie (electronice), dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu ajutorul
sistemului de poziționare globală sau a rețelelor
de comunicare celulară articolelor pierdute,
dispozitive pentru localizarea persoanelor,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
dispozitive portabile de navigare, echipament de
navigație, busole, etichete electronice, etichete
electronice de siguranță, etichete electronice
pentru mărfuri, genți pentru dispozitive de
navigare prin satelit, hardware de calculator
pentru compilare de date de localizare, hardware
de calculator pentru culegerea de date de
localizare, hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, hardware
de calculator pentru prelucrare de date
de
localizare,
hardware
de
calculator
pentru transmisia de date de localizare,
instrumente cartografice, instrumente de
navigație, instrumente de navigație electrice,
instrumente de navigație inerțială, instrumente
și aparate electronice de navigație și localizare,
programe de calculator pentru navigarea
autonomă a vehiculelor, receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), senzori
optici de determinare a poziției, senzori pentru
determinarea poziției, sisteme de asistență șofer
pentru autovehicule, sisteme de localizare a
vehiculelor, sisteme de navigație multimedia
pentru vehicule, sisteme de navigație prin satelit
pentru biciclete, sisteme de poziționare globală
pentru utilizarea pe biciclete, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
alarme acustice, alarme acustice, altele decât
cele pentru vehicule, alarme acționate de fum,
alarme antiincendiu electrice, alarme antifurt
(altele decât pentru vehicule), alarme antifurt
(cu excepția celor pentru vehicule), alarme cu
telecomandă (altele decât cele anti-furt pentru
vehicule), alarme cu vibrații ca remindere că
trebuie luată medicația, alarme de avertizare
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(altele decât pentru vehicule), alarme de
detecție a scurgerilor de apă,alarme de gaze,
alarme de incendiu, alarme de siguranță,
alarme de siguranță (altele decât pentru
vehicule),
dispozitive
de alarmă, alarme
electrice, alarme electrice împotriva fumului,
alarme electrice și electronice antifurt, alarme
electronice antiefracție, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluși, alarme
pentru bazine de înot, alarme pentru
detectarea gazelor inflamabile, alarme pentru
gaze naturale, alarme
pentru
siguranță
personală, alarme personale, alarme sonore
(altele decât cele pentru vehicule), antifurt cu
alarmă, aparate cu
alarmă
antifurt
(cu
excepția celor pentru vehicule), aparate de
avertizare de securitate,aparate indicatoare de
avertisment (altele decât pentru
vehicule),
aparate pentru detectarea incendiilor, aparate
pentru identificarea intrușilor (altele
decât
pentru
vehicule),
aparate
pentru
supraveghere de securitate, aplice decorative
adaptate pentru detectoare de fum, avertizoare
de incendiu, avertizoare acustice, avertizoare
sonore electrice, camere video de securitate,
centrale de alarmă, clopote de metal pentru
alarme, declanșatoare manuale de alarmă în caz
de incendiu, detectoare de flacără, detectoare
de incendiu, detectoare de incendiu în formă de
ornamente pentru pomul de
Crăciun,
detectoare electrice de fum, detectori
de
radiații, difuzoare de avertizare pentru montare
pe capota vehiculelor de servicii de urgență,
dispozitive antifurt electronice, dispozitive de
alarmă, dispozitive de alarmă personală,
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), dispozitive electrice de alarmă
(anti-furt)
(altele
decât
cele
pentru
vehicule), dispozitive electronice de alarmă
antiefracție, dispozitive
pentru
detecția
intrușilor (altele decât
pentru
vehicule),
emițătoare de semnale de alarmă, fluiere
(dispozitive
de
avertizare), instalații de
alarmă, instalații electrice antifurt, lumini de
avertizare (balize luminoase), lămpi de
avertizare (jaloane de siguranță), panouri de
alarmă, receptoare de semnale de alarmă,
senzori de alarmă, senzori de alarmă pentru
frigidere, senzori de alarmă pentru mașini de
spălat rufe, senzori de detectare a intrușilor
cu ajutorul microundelor, senzori de flacără,
senzori de fum (dispozitive electrice), senzori de
incendiu, senzori pentru curent electric, sisteme
de alarmă, sisteme de alarmă antiefracție,
sisteme de alarmă de securitate (altele decât
cele pentru vehicule), sisteme de alarmă pentru
scurgeri de gaze, sisteme de monitorizare a

alarmelor, sonerii (dispozitive de avertizare),
sonerii de alarmă, sonerii electronice de
avertizare,
talouri de comandă pentru
alarme de securitate, tastaturi pentru alarme
de securitate, aparate de control pentru
circulație (iluminat), aparate de control pentru
circulație (electronice), aparate de control
pentru trafic (luminoase), aparate de control
pentru
trafic
(mecanice), aparate
de
îndrumare
pentru
circulație (electrice),
aparate pentru controlul circulației (electrice),
balize luminoase (dispozitive de siguranță),
balize
luminoase,
balize
luminoase de
avertizare, claxoane
pentru semnalizare,
conuri de avertizare rutiere (luminoase),
conuri de avertizare rutiere (mecanice), conuri
de plastic rutiere (luminoase), conuri de
siguranță pentru autostradă, conuri pentru
trafic (luminoase), conuri rutiere (luminoase),
conuri rutiere (mecanice), dispozitive de dirijare
a traficului (indicatoare luminoase), facle de
semnalizare pentru autostradă, fanioane de
avertizare, firme luminate, firme luminoase,
firme mecanice, fluiere de semnalizare,
fluiere pentru chemarea câinilor, fluiere pentru
sport, geamanduri de marcare, geamanduri
de marcare și semnalizare, geamanduri de
semnalizare, indicatoare de ieșire iluminate,
indicatoare
direcționale
(luminoase
sau
mecanice), indicatoare iluminate, indicatoare
rutiere
(mecanice),
indicatoare
rutiere
(nemetalice) (luminoase), indicatoare rutiere
(nemetalice) (mecanice), indicatoare rutiere
din metal (luminoase), indicatoare rutiere din
metal (mecanice), indicatoare rutiere luminoase,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
îmbrăcăminte reflectorizantă pentru prevenirea
accidentelor, instrumente pentru indicarea
direcțiilor, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, lanternă de semnalizare cu laser pentru
salvare, lumini de avertizare în caz de urgență,
lămpi de avertizare pentru vehicule, lămpi de
avertizare rutieră, lămpi de semnalizare, lămpi
stroboscopice (balize de avertisment), lumini de
neon (firme), lumini rotative (semnalizatoare),
lumini stroboscopice (lumini de avertizare),
panouri luminoase de afișaj stradal, panouri
luminoase electrice, panouri mecanice de
afișaj stradal, panouri pentru semnalizare
luminoasă sau mecanică, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri nemetalice de informare
rutieră (firme luminoase), panouri nemetalice de
informare rutieră (mecanice), reflectoare pentru
semnale de trafic, semafoare (dispozitive de

1204

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

semnalizare), semnale de avertizare luminoase
neelectrice pentru situații de urgență,
semnale luminoase de urgență pentru vehicule
luminoase
(semnale luminoase), semnale
intermitente, sirene, sirene pentru vehicule,
sonerii de ușă, electrice, sonerii electrice,
sonerii electronice, sonerii fără fir pentru
gestionarea cozii de așteptare, sonerii,
electrice,
stâlpi
indicatori
luminoși,
transmițătoare de semnale de urgență,
triunghiuri de semnalizare pentru avarie, aparate
de control contra incendiului, aparate de
mascare a sunetului pentru a proteja
confidențialitatea convorbirilor, aparate de
scanare corporală cu
raze
X
pentru
securitate, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate electronice de
supraveghere, aparate pentru prevenirea
furtului, altele decât pentru vehicule, aparate și
instrumente
de
semnalizare,
articole
reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea
accidentelor, autopompe pentru incendii,
bastoane de mână pentru siguranță, benzi
adezive de securitate (codificate), benzi adezive
de securitate (magnetice), bătătoare pentru
stingerea focului, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, aparate de control (acționate
electric), aparate de control de acces (automate),
aparate de control de acces (electrice), aparate
de control la distanță pentru deschiderea și
închiderea portierelor de vehicule, aparate
de control la distanță pentru deschiderea
și închiderea ușilor, aparate de închidere
centralizată a ușilor, aparate electrice pentru
controlul accesului, aparate pentru controlul
accesului (electrice), aparate pentru controlul
la distanță al punctelor de intrare, aparate
pentru verificarea datelor de pe cardurile
codificate magnetic, bariere de securitate
automate, bariere optice de siguranță pentru
controlul accesului în perimetru (PAC), bariere
optice de siguranță pentru controlul accesului
în zonă (AAC), broaște electrice îngropate,
broaște metalice (electrice), carduri de acces
codificate, carduri de control al accesului
(codificate sau magnetice), carduri electronice
de acces, ceasuri computerizate cu funcție de
recunoaștere a amprentei, chei codificate, chei
electronice pentru automobile, chei electronice
pentru vehicule, chei sub formă de carduri
magnetice codificate, cititoare biometrice de
iris, componente pentru încuietori fără fir,
dispozitive de blocare declanșabile (electrice),
dispozitive de radiocomandă pentru încuierea
ușilor, dispozitive de închidere de siguranță
(electrice), dispozitive de închidere electronice
pe bază de cartelă, garduri electrificate,

închizătoare
electrice pentru
vehicule,
încuietori (electrice) cu alarme, încuietori
controlate prin radiofrecvență, încuietori cu
combinații (metalice) (electrice), încuietori cu
combinații (nemetalice) (electrice), încuietori
de uși cu amprentă, încuietori de uși
electronice,
încuietori digitale pentru uși,
încuietori electrice, încuietori electrice cu cifru
mecanic, încuietori electrice pentru vehicule
cu motor, încuietori electronice, încuietori
electronice pentru uși, încuietori fără fir, instalații
automate de control al accesului, instalații
electrice de control al accesului, interfețe de
acces pentru rețele cu circuit privat, jetoane
de securitate (dispozitive de criptare), lacăte
(electrice) pentru biciclete, lacăte electronice,
lacăte inteligente, mecanisme de control al
accesului (automate), mecanisme de închidere
fără fir, mecanisme electronice de blocare a
caselor de bani, scanere biometrice, încuietori
inteligente, încuietori mecanice cu mecanism
electric, încuietori inteligente pentru uși,
încuietori nemetalice cu mecanism electric,
scanere biometrice de amprente, scanere
biometrice de retină, scanere biometrice
pentru mâini, seturi de încuietori electronice,
sisteme biometrice de recunoaștere a vocii,
sisteme biometrice pentru controlul accesului,
sisteme de control al accesului (automate),
sisteme de control al accesului (electrice),
sisteme de închidere electronice, sisteme
electronice de control al accesului pentru uși
cu interblocare, sisteme electronice de control
al accesului în clădiri, sisteme electronice
de intrare, unități de control al accesului
(automate), camere retrovizoare
pentru
vehicule, cartele codificate cu caracteristici de
securitate pentru identificare, conuri de trafic,
costume de zbor ignifuge, detectoare de fum,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor,
echipament
și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
echipamente de avertizare în caz de urgență
pentru autostrăzi, accesorii de
protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, îmbrăcăminte de protecție la
accidente, radiații și foc, aparatede protecție
pentru prevenirea accidentelor sau rănirilor,
aparate de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte de piele pentru
protecție împotriva accidentelor sau a
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte rezistente
la foc, articole de protecție pentru cap, articole
de siguranță pentru cap, aspersoare (automate)
pentru stingerea
incendiilor,
banderole
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(luminoase) pentru prevenirea accidentelor și a
vătămării, benzi reflectorizante pentru purtat,
butoane de panică, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
cagule ignifuge, caschete antișoc, chingi tip
ham ajutătoare la ridicat greutăți, cizme
(încălțăminte de
protecție),
cizme
de
protecție de uz industrial (pentru protecție
împotrivaaccidentelor sau rănilor), cizme de
protecție împotriva accidentelor, cizme de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, cizme de protecție împotriva
focului, cleme de nas pentru înot, cleme
nazale pentru scafandri și înotători, curele de
susținere pentru muncitori, filter pentru măști
respiratorii, filtre pentru măști respiratorii
(non-medical), filter ultraviolete, altele decât
cele de uz medical, frânghii de siguranță
pentru
protecție
împotriva
căzăturilor,
genunchiere pentru muncitori, hamuri de
salvare, încălțăminte de protecție, lentile pentru
măști de protecție pentru față, măști de
protecție (nu pentru scopuri medicale), măști
de protecție a feței pentru muncitori, măști de
protecție pentru căști de protecție, măști de
protecție pentru muncitori, măști de protecție
pentru sudură, măști de protecție împotriva
prafului, măști de sudură, măști pentru respirație,
măști protectoare pentru filtrarea aerului, măști
respiratorii, altele decât cele pentru respirație
artificială, ochelari antipraf, apărători de cap
pentru karate, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, articole pentru
protejarea capului împotriva vătămărilor în timpul
activităților sportive, căști de box, căști de
ciclism, căști de fotbal american, căști de
protecție, căști de protecție folosite în sport, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru motocicliști, căști de protecție pentru
sport, căști de protecție pentru șoferii, căști
de protecție pentru snow-board, căști pentru
schi, căști de protecție pentru copii, căști de
protecție pentru hochei pe gheață, căști de
protecție pentru baseball, căști de protecție
pentru echitație, căști de protecție pentru fotbal
american, căști de protecție pentru hochei pe
gheață, căști de protecție pentru motocicliști,
căști de protecție pentru prinzători la baseball,
căști de protecție pentru skateboard, căști de
protecție pentru sport, căști de protecție pentru
sudură, căști de protecție pentru șoferi, căști
rigide pentru scufundări, curele care se prind sub
bărbie pentru căștile de fotbal american,
genți sport adaptate (echipate) pentru a
transporta căști de protecție, șepci de
protecție, articole pentru protecția ochilor în
sport, ecrane antireflexie, măști pentru înot,

ochelari antiorbire, ochelari antireflex, ochelari
cu înveliș antireflex, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, ochelari de protecție
pentru sport, ochelari de protecție pentru
zapadă, ochelari de protecție pentru înot,
ochelari de schi, ochelari de sport, ochelari
de înot, ochelari de sudură, ochelari pentru
cicliști, ochelari pentru motocicliști, ochelari
pentru tir (articole optice), ochelari tip mască,
prelate de protecție, protecții dentare pentru
box, protecții dentare pentru sport, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, sisteme
de stropire pentru protecție contra incendiilor,
viziere de protecție, viziere pentru protejarea
sudorilor, veste rezistente la loviturile de cuțit,
veste de salvare pentru schi nautic, veste de
salvare pentru câini, veste de salvare pentru
animale de companie, veste de salvare,
extinctoare, indicatoare de siguranță, lumini
intermitente de siguranță, măști de oxigen, nu
de uz medical, oglinzi de semnalizare, senzori
de fum, sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, sisteme de supraveghere video, sisteme
electronice de bord
pentru asistență la
menținerea sau schimbarea benzii în timpul
condusului, sisteme electronice de bord pentru
frânare automată, carcase de acumulatoare,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
acumulatoare
electrice
pentru
vehicule,
acumulatori alcalini, acumulatori cu nichelcadmiu, alimentatoare pentru acumulatoare,
ansambluri de baterii, aparate de stocare
a electricității, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, baterie pentru
țigări electronice, baterii, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, baterii cu celule uscate,
baterii cu litiu, baterii cu nichel-cadmiu, baterii
de ioni de litiu, baterii electrice reîncărcabile,
baterii externe, baterii pentru aparate auditive,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători, baterii pentru automobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, baterii pentru
vaporizatoare, baterii pentru vehicule, baterii
pentru vehicule electrice, baterii pentru țigări
electronice,
baterii
reîncărcabile, baterii
reîncărcabile acționate solar, baterii solare,
baterii solare de uz casnic, carcase de
acumulatoare, carcase de baterii, celule și
baterii
electrice, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule,
baterii pentru iluminat, încărcătoare, aparate
pentru încărcarea acumulatoarelor electrice,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
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pentru acasă, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru articole electronice pentru
fumători, încărcătoare pentru baterii cu
compensator de temperatură,
încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, încărcătoare
pentru joystick-uri, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare USB, încărcătoare
USB pentru țigările electronice, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
vaporizatoare, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare
pentru țigarete electronice,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare portabile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, surse de
alimentare (baterii), surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, unități de alimentare cu
energie electrică neîntreruptă, adaptoare de
curent electric destinate utilizării cu priza
brichetă auto, alimentatoare cu tensiune
stabilizată, dispozitive antiparaziți (electricitate),
aparate de condiționare a curentului, aparate
de
reglare
electrică,
balast
electronic
(balasturi) pentru iluminat, cabluri pentru
aparate pentru încărcarea bateriei, comutatoare
de branșament, comutatoare de curent,
comutatoare fără fir, comutatoare orare
automate, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, întrerupătoare
automate în miniatură, întrerupătoare cu
ceas, întrerupătoare de circuite electrice,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare de
energie electrică (comutatoare), module de
încărcare electronice, redresoare, redresoare
electrice, redresoare pentru alternator, butoane
pentru
dezactivarea
airbagurilor
pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
butoane tactile multifuncționale, cabluri de
termocupluri, cabluri electronice, cabluri pentru
baterii, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, componente electronice, contacte
electrice din metale prețioase, cutii de
branșament (electrice), siguranțe electrice,
siguranțe fuzibile electrice, agende electronice,
agende personale electronice, aparate pentru
fotocopiere, aparate pentru reproducerea
sunetului,
aparate
pentru
reproducerea
imaginilor, camere foto cu scanare rapidă,
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de
cerneală, neumplute, pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, goale, pentru fotocopiatoare,
copiatoare (electrostatice), copiatoare (termice),

cabluri pentru imprimante, aparate
pentru
tipărirea automată a biletelor, mouse-uri
scaner, scaner de mână, aparate pentru
scanarea de amprente digitale, cititoare de
coduri optice, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, cabluri audio, cabluri
coaxiale, cabluri cu fibră optică, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de fibră optică,
cabluri de microfon, cabluri de telecomunicații,
cabluri ethernet, cabluri USB, cabluri USB
luminoase, cabluri din fibră optică, cabluri
optice, cabluri pentru calculatoare, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri telefonice, cabluri
USB pentru telefoane mobile, cabluri video,
capete pentru cablu de telefon, comutatoare
optice, comutatoare pentru difuzor, conectoare
pentru cabluri audio, conectori optici, conectori
pentru fibra optică, fire de telefon, fire
telefonice magnetice, blocnotesuri electronice,
cartele telefonice cu credit, cititoare de
coduri de bare (decodoare), cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), codificatoare,
codificatoare magnetice, cabluri electrice pentru
transmiterea de sunete și imagini, camere video
activate de mișcare, camere video pentru
endoscopie de uz industrial,aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio,
aparate mobile de transmisie radio, aparate
radio portabile pentru difuzare audio digitală,
aparate portabile de înregistrare de sunet,
boxe, boxe de calculator, boxe fara fir, boxe
pentru automobile, boxe portabile,
bureți
pentru căști, brațe telescopice pentru
microfoane, casetofoane pentru automobile,
casetofoane pentru mașină, căști, casti fara fir,
căști antifonice, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști audio, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, căști in-ear,
căști pentru muzică, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști stereo, console
pentru căști, cutii de trasport pentru aparate
radio, cutii pentru MP3 player, cutii pentru căști,
difuzoare audio pentru automobile, difuzoare
audio de uz casnic, difuzoare audio pentru
vehicule, difuzoare fără fir, difuzoare portabile
cu vibrații, echipamente de audio portabile,
filtre audio (crossovere) electronice, filtre de
reflecție, microfoane, minicăști de urechi, mufe
pentru microfon, playere de muzica portabile,
prize duble pentru căști, aparate de radio
pentru mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
portabile, radiouri mobile, radiouri portabile,
stații radio cb, suporturi pentru microfoane,
afișaje cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
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afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
aparate de înregistrare video (PVR), aparate
de înregistrare video pentru mașină, aparate de
înregistrare video pentru vehicule, brațe pentru
fixarea televizoarelor cu ecran plat, camere de
bord, camere de filmat, camere video portabile,
filtre anti-reflex pentru ecrane de televizor și
calculator, filter anti-reflex pentru televizoare,
filtre optice pentru ecrane, filtre optice pentru
panou de afișare cu plasmă, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea la
televizoare, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, huse de protecție pentru
cititoare de cărți electronice, LCD (ecrane cu
cristale lichide), lentile fotografice, lentile pentru
film, lentile pentru proiectoare, miniproiectoare,
obiective pentru camere, obiective pentru
camere video, proiectoare portabile, rame foto
digitale, suporturi de perete adaptate pentru
ecrane de
televizor, suporturi pentru
televizoare,
televizoare,
videoproiectoare,
difuzoare inteligente, adaptoare
pentru
obiective foto, aparate cu bliț, aparate de
fotografiat, aparate de mărit (fotografie),
aparate de mărit, aparate de satinat fotografii
tipărite, aparate foto de acțiune, aparate foto
de unică folosință, aparate fotografice,
aparatură pentru bliț, blitzuri (fotografie), blițuri
pentru fotografie, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, camere video
pentru vânătoare, capace de obiective (pentru
camere), capace de protecție pentru camere
foto,
capace
pentru
obiective, capete
inclinabile (pentru aparate foto), carcase pentru
camere, carcase rezistente la apă pentru
camere video, curele pentru camera foto,
curele pentru
camere foto, dispozitive
de iluminat pentru fotografie, filtre de lumină
pentru camere, filtre uv pentru aparate de
fotografiat digitale,
filme
fotografice
impresionate, filtre de
obiective
(pentru
camere), filter pentru aparate de fotografiat,
filtre pentru camere obscure, filtre pentru raze
ultraviolete folosite la fotografie, suporturi cu
trei picioare pentru aparate fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți pentruaparate de fotografiat,
huse adaptate pentru aparate de fotografiat,
huse de videocamere, huse pentru aparate de
fotografiat, huse speciale pentru aparate și
echipamente fotografice, inele adaptoare
pentru atașarea de obiective la aparate de
fotografiat, lămpi de blitz, lentile pentru
selfie-uri, monturi de obiectiv pentru aparate
de fotografiat, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, obiective macro (lentile

optică), scanere mobile pentru documente,
seturi de bliț, suporturi cu trei picioare pentru
aparate de fotografiat, suporturi de camere
video montate pe căști, suporturi pentru
aparate de fotografiat, surse de lumină (blițuri)
folosite în fotografiere, trepiede pentruaparate
fotografice, inele adaptoare pentru atașarea
obiectivelor la aparatele foto, ochelari 3D,
ochelari 3D pentru televizor, player portabil
multimedia, receptoare (audio, video) fără
fir, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate de radio, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru televizoare,
transmițătoare FM, agende digitale, carcase
carduri de memorie, carcase de protecție
pentru discuri magnetice, carcase pentru DVDuri, carduri bancare tipărite (codificate), carduri
bancare tipărite (magnetice), carduri de memorie
secure digital (SD), cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, etichete cu cipuri
RFID integrate, etichete codificate autoadezive,
etichete cu coduri scanabile, etichete de
identificare (care pot fi citite de aparate), etichete
de identificare (codificate), memorie flash,
memorii USB, stickuri de memorie, calculatoare
electronice de buzunar, calculatoare de
buzunar, calculatoare de buzunar pentru luarea
de notițe, calculatoare de tip
all-in-one,
calculatoare folosite cu biciclete,adaptoare de
carduri pentru calculator, carcase de calculator,
huse adaptate pentru calculatoare, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, calculatoareportabile,
calculatoare portabile de greutateși dimensiuni
mici, computere de mână,computere de purtat
la mână, computere mobile,
computere
portabile, cutii flip pentru calculatoare tabletă,
folii de protecție pentru tablete, genți adaptate
pentru laptopuri, genți de transport pentru
calculatoare portabile, hardware de calculator
folosit la ingineria de software asistată de
calculator, hardware de calculator pentru
accesare și transmisie de date la distanță,
hardware de calculator pentru controlul
iluminatului, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, hardware pentru
calculator, hardware pentru jocuri și jocuri de
noroc, huse adaptate pentru
calculatoare
netbook, huse adaptate pentru calculatoare
notebook, huse din piele pentru tablete,
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
pentru calculatoare tabletă, huse pentru
laptopuri, huse pentru tablete, huse pentru
tastaturi de calculator, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, minicalculatoare,
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calculatoare electronice de birou, cititoare de
coduri de bare, cititoare pentru cardurile de
memorie, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști pentru realitate virtuală, dispozitive de
citire de cartele USB, dispozitive de comandă
vocală, dispozitive de recunoaștere vocală,
imprimante de bilete, dispozitivie cititoare de
carduri magnetice codificate, huse de protecție
pentru asistenți personali digitali (PDA-uri), huse
pentru asistenți digitali personali (PDA-uri), huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
dispozitive digitale de ajutor personal, carcase
pentru dispozitive de stocare de date, creioane
electronice (pentru unități de afișaj vizual),
creioane optice, creion electronic (creioane
optice), creion optic (stylus) pentru calculatoare,
cutii de transport special adaptate pentru
imprimante de calculator, filter anti-reflex pentru
ecrane de calculator, filtre pentru ecrane de
afișare, filtre pentru ecrane de afișare adaptate
pentru utilizarea la calculatoare tabletă, filtre
pentru ecrane de afișare adaptate pentru
utilizarea la ecrane de calculator, filtre pentru
ecrane de calculator, filtre pentru monitorul
calculatorului, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru dispozitive de stocare
de date, huse pentru protejarea calculatorului
de praf, imprimante pentru calculator, joystickuri pentru calculatoare,
nu pentru jocuri
video, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, mouse-uri de calculator fără fir,
mouse (periferice de calculator), periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, rame pentru monitoarele
de calculator, rezemătoare pentru braț folosite
la calculator, stații de andocare electronice,
stilouri capacitive pentru dispozitive cu ecran
tactil, stilouri cu vârf conductiv pentru dispozitive
cu ecran tactil, stilouri electronice, stilusuri
pentru ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
calculatoare tabletă, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de mouse, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
suporturi pentru încheietura mâinii pentru
utilizarea computerului, suporturi
pentru
încheietura mâinii, folosite de utilizatorii de
calculatoare, suporturi pivotante
pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, tastaturi de calculatoare,
tastaturi de calculator, tastaturi pentru tablete,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
taste pentru tastatură de calculator, scanere
pentru coduri de bare, terminale pentru coduri
de bare, aparate de colectare monede

(totalizatoare), aparate de sortare a banilor,
mașini automate de sortat bani, mașini automate
de sortat și numărat bani, mașini automate de
încasare, sisteme de puncta de vânzare (POS),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(EPOS), aparate de schimbat monede, aparate
pentru evaluarea monedelor, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acționate cu monedă pentru porți de parcări
auto, mecanisme acționate cu monede pentru
distribuitoare automate, accesorii de montare
pentru aparate radio, aparate de comunicatie
pentru vehicule, aparate de comunicatii
portabile, aparate de comunicație fără fir,
aparate de emisie-recepție cu porturimultiple,
aparate de rețea fără fir cu frecvență super
înaltă, aparate mobile de telecomunicații,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisierecepție, căști cu microfon
pentru comunicații, dispozitive de comunicații
fără fir pentru transmisia de conținut multimedia,
dispozitive de comunicații fără fir pentru
transmitere de voce, date sau imagini,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, dispozitive mobile de
telecomunicații, dispozitive pentru ascultarea
și supravegherea bebelușilor, afișaje pentru
telefoane mobile, aparate de înregistrare pentru
telefon, aparate telefonice fără fir, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, brățări inteligente, cabluri de extensie
pentru telefon, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
ceasuri de mână care comunică date la alte
dispozitive electronice, ceasuri inteligente, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, căști
pentru comunicare la distanță, conectoare
pentru telefoane, curele pentru aparate
telefonice, curele pentru telefonul mobil, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare
pentru
telefoane
mobile,
dispozitive mâini libere pentru
telefoane,
dispozitive pentru anularea ecoului, dispozitive
”mâini libere” (hands- free) pentru telefoane
mobile, dispozitive „mâini
libere”
pentru
telefoane celulare, dopuri antipraf pentru
porturi de încărcare, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, etuiuri pentru telefoane
mobile, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, fete pentru
telefoane celulare, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
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huse cu clapetă pentru smartphone-uri, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
adaptate),
huse pentru telefoane (special
huse pentru telefoane inteligente, instalații
telefonice pentru automobile,
interfoane,
microfoane
(pentru
aparate
de
telecomunicație), microfoane de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, module de
afișare pentru telefoane mobile, port telefon
mobil, prize de extensie
pentru telefoane,
prize pentru telefon, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, sisteme de telefonie mobilă locală,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale), suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, telefoane, telefoane
inteligente, telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, dispozitive
pentru transmisii radio fără fir, emițătoare
și receptoare wireless, emițătoare-receptoare,
filtre pentru suprimarea interferențelor radio,
filtre pentru zgomot, filtre de radio-frecvențe,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
modulatoare, modulatoare de radio-frecvență,
portavoce, adaptoare ethernet, chei hardware
USB (adaptoare de rețea fără fir), componente
de calculator periferice fără fir, dispositive
pentru transmisie video, modemuri, modemuri
conectabile prin magistrală serial universală
(USB), portaluri inteligente pentru comunicare,
portaluri inteligente pentru analiz de date în
timp
real,
portaluri
inteligente pentru
pre-procesare de date, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, portaluri
pentru internetul lucrurilor (loT), routere USB
fără fir, routere wireless, servere
cloud,
switch-uri pentru rețele de
calculatoare,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
cu rază redusă de acțiune, receptoare de
radio-frecvențe, receptoare stereo, servere de
comunicații
(hardware
de calculator),
transmițătoare
de
radio-frecvențe,

transmițătoare fără fir, transmițătoare portabile,
transmițătoare radio, transmițătoare video, USB
hub-uri, dispozitive de montare pentru camere,
dispozitive de montare pentru monitoare, etuiuri
pentru telefoanele celulare, huse pentru agende
electronice, jurnale personale electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), sistem de automatizare pentru clădiri,
sisteme de automatizare pentru case, stilouri
magneto-optice, suporturi de fixare adaptate
pentru calculatoare, suporturi de fixare adaptate
pentru monitoare de calculator, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi fara
fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
botoși pentru scufundări, clipsuri pentru nas
pentru scafandri, costume de scafandru, mănuși
de scafandru, măști pentru scafandri, măști
pentru
pentru scufundare liberă, ochelari
scafandri, ochelari pentru scufundare liberă,
măști de scafandru, tampoanede urechi pentru
scafandri, aparate dedemagnetizat, dispozitive
de magnetizare, insigne magnetice, magneți,
magneți de pus pe frigider, magneți decorativi,
magneți decorativi pentru frigider, magneți
decorativi sub formă de animale, magneți
decorativi sub formă de litere, magneți
decorativi sub formă de numere, magneți
permanenți, pixuri magnetice, baze de date
(electronice),
baze de date interactive,
aparate pentru înregistrări audiovideo, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice, carduri de memorie USB, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți
electronice,
cărți
electronice
descărcabile, cărți poștale descărcabile,
DVD-uri pre-înregistrate pentru exerciții,
DVD-uri pre-înregistrate pentru fitness, DVD-uri
preinregistrate, felicitări electronicedescărcabile
pentru a fi trimise prin poșta, documente
informatice în format electronic, fișiere digitale
(podcast), fonturi de imprimare care pot fi
descărcate prin intermediul
transmisiei
electronice, fonturi descărcabile,
fotografii
digitale descărcabile, grafică digital (software
descărcabil), imagini grafice
descărcabile
pentru
telefoane
mobile, podcasturi
descărcabile, date înregistrate electronic, date
înregistrate electronic de pe
internet,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile,
holograme, holograme
pentru
certificarea
produselor
autentice, hărți
digitale pe suport informatic, suporturi de
înregistrare (optice), aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
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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,
dispositive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate.
35. Administrarea vânzărilor, 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
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii
de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul
în legătură cu materiale de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare
cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de
vânzare
cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare
cu amănuntul în legătură cu
așternuturi
pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de protecție acustică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
serviciide vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile,servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legăturăcu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile pentru
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu acumulatori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul
în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu material textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de tricotat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de navigație, servicii de
vânzare cu ridicata
în
legătură
cu
echipamente
de
tehnologia
informației,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata
în
legătură
cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
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împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu radiatoare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, afișaj (publicitate în aer liber),
campanii de marketing,
colectarea
de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet,
compilare
de
statistici privind
publicitatea,
distribuirea
de
materiale
publicitare,
de
marketing
și
materiale
promoționale, marketing comercial (în afară de
comercializare), marketing afiliat, marketing de
produse, marketing de bază de
date,
marketing de referință, marketing destinat unui
anumit scop, marketing digital,
marketing
direct, marketing financiar, marketing pe
internet,
marketing
pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing în cadrul publicării de software,
plasare de reclame, promovare a vânzărilor de
produse din industria modei prin articole
promoționale în reviste, promovare a vânzărilor
de produse și
servicii ale terților prin
evenimente
promoționale, promovare
a
vânzărilor
prin
mijloace
audiovizuale,
promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
promovare de produse și servicii prin

sponsorizarea
evenimentelor
sportive
internaționale, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea afacerii
(publicitate),
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de
materiale publicitare,
publicare
de
materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de tip
pay-per-click
(PPC),
publicitate
în
cinematografe, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate la produsele
și
serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de
comunicații electronice,
publicitate promoțională desfășurată prin
telefon, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate televizată, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, servicii de
promovare,
servicii
de
promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare
a afacerilor,
furnizate
prin
telefon, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, servicii de marketing
direct, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare
a
vânzărilor,
servicii
de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare și
publicitate, servicii de
publicitate, servicii de publicitate constând din
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panouri cu două fețe purtate pe umeri de
persoane, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de
publicitate și de promovare, servicii depublicitate
și de promovare de vânzări, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate, promovare și
relații publice, servicii de publicitate și de
marketing
furnizate
prin
canalele
de
comunicare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii promoționale
comerciale, servicii publicitare de tip "pay per
click", serviciipublicitare și de promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06059

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate: mov, roz deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Strângere de fonduri şi sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de binefacere (pentru
terţi), coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, servicii de strângere de fonduri
prin site-uri de finanțare participativă, organizare
de colecte în scopuri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere.
───────

M 2020 06063

(740)

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

(111)173472

27/08/2020
ALEXANDRU ALIN URECHE,
STR. REPUBLICII NR. 74, JUDEŢ
BISTRITA-NASAUD, SINGEORZBAI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(111)173293
27/08/2020
KHALED AL RIFAAI, SOS.
ANDRONACHE NR. 36, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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)

RIF REFCO
(531)

Whelp We win by
helping others

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
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și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, ojă de unghii, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, lac de unghii, lac
de bază pentru unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
preparate cosmetice, farduri cosmetice, creme
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice.
4. Combustibili pentru brichete, combustibili și
materiale pentru iluminat, compoziții pentru
controlul prafului, energie electrică, lubrifianți,
unsori, ceară și lichide industriale, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului, aditivi nonchimici pentru combustibili,
aprinzătoare pentru foc, aprinzătoare pentru
grătare, aprinzătoare de foc solide.

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

aparate,
instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia
informației,
audio-vizuale, multimedia
și
fotografice, echipament pentru
scufundări,
magneţi, materiale înregistrate, baterii, baterii
reîncărcabile, baterii externe, adaptoare de
baterii, baterii pentru telefoane mobile, baterii
pentru automobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, încărcătoare, încărcătoare
USB, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, cabluri USB,
cabluri USB luminoase, cabluri USB pentru
telefoane mobile, cabluri optice, cabluri pentru
transmisia de semnale optice, transmițătoare
optice utilizate cu cabluri din fibră optică,
aparate și instrumente radio, aparate și
instrumente multimedia, aparate de copiere,
cabluri de semnal
pentru
IT/AV
și
telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive pentru stocarea de
date, echipamente de comunicare, echipament
și
accesorii pentru procesarea datelor
(electrice și mecanice), dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, telefoane, telefoane
celulare, telefoane mobile, telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, tastaturi
pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane, telefoane de
mașină, carcase pentru telefoane mobile, căști
pentru telefoane mobile, afișaje
pentru
telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
inteligente, feţe pentru telefoane celulare,
carcase pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente, difuzoare pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane mobile,
cutii adaptate pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane (special adaptate), prize de
extensie pentru telefoane, huse din piele
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane
inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, memorii externe
pentru telefoane
celulare,
carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, stații
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de andocare pentru telefoane inteligente, huse
de tip flip pentru telefoane mobile, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, folii
de
protecție adaptate pentru telefoane
inteligente,
unități
flash
USB
cu
USB
compatibile
cu
microconectoare
telefoanele mobile, brățări de ceas pentru
comunicarea
de date către telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoanemobile, laptopuri, huse pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
adaptate pentru laptopuri, suporturi
genți
pentru răcirea laptopurilor, plăci pentru PC,
carduri pentru PC, folii de protecție pentru
tablete,
folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, camere
video
portabile, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere
video
de
securitate, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, becuri de
avertizare în trafic.

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru

instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare electrice, arzătoare, boilere și
încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic respectiv: filtre
pentru acvarii, filtre pentru lămpi, filtre pentru
piscine, filtre pentru aparatele de extragere a
gazelor, filtre pentru aparatele de extragere a
fumului, filtre pentru căzi cu hidromasaj, filtre
de praf, filtre de apă, filtre pentru purificarea
aerului, filtre pentru aer condiționat, filtre folosite
cu aparatele de ventilare, filtre pentru aparate
de încălzit, filtre pentru sisteme de răcire, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru căzi de
duș, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre de aer utilizate ca
dispozitiv de oprire a prafului în procesele
industriale, filtre pentru piscine, filtre pentru
purificarea gazelor reziduale, filtre de cafea,

electrice, filtre de ceai (aparate), filtre pentru
generatoare de abur, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), instalații
de uscare, instalații industriale de tratare a
apei, instalații nucleare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă și instalaţii de canalizare,
becuri fluorescente, becuri cu LED, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri cu halogen,
becuri de lanternă, becuri pentru proiectoare,
becuri de format mic, becuri pentru indicatoare
de direcție, becuri cu LED pentru automobile,
becuri pentru panoul de bord, brichete pentru
lumânări, aprinzătoare electrice, aprinzătoare
de gaz, aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare cu gaz pentru cuptor, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, cafetiere electrice,
cafetiere electrice prevăzute cu filtru, capsule de
cafea goale pentru cafetiere electrice, grătare
(aparate de gătit), aparate electrice de gătit,
aparate de gătit cu grătare, aparate de gătit
pentru bucătărie, aparate și instalații de gătit,
cuptoare cu microunde, aragazuri de voiaj,
aragazuri cu gaz pentru uz casnic, hote de
evacuare (hote de bucătărie).
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule terestre și
mijloace (aparate) de transport, brichete pentru
automobile.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, adezivi pentru papetărie sau menaj
(materiale de lipit), gluten (lipici) pentru papetărie
sau menaj, gume (lipiciuri) pentru papetărie
sau menaj, lipici pentru papetărie sau menaj,
materiale imprimate, bandă adezivă folosită în
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, bandă adezivă pentru hârtie și carton,
etichete adezive (papetărie), pixuri și stilouri,
creioane, caiete.
21. Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și material pentru perii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, aspersoare
(stopitori), ghivece de lut, ghivece de flori,
recipiente pentru flori, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, jardiniere, vaze, stropitori,
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storcătoare neelectrice de suc, storcătoare de
fructe de uz menajer, neelectrice, capcane
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, cafetiere
neelectrice.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete din metale prețioase,
brichete pentru trabucuri, brichete pentru
țigarete, brichete, din metale prețioase pentru
fumători, brichete, nu din metale prețioase pentru
fumători, cremeni pentru brichete, doze de gaz
pentru brichete, tocuri de brichetă, fitiluri pentru
brichete.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172919
27/08/2020
TYCHE CREATION SRL, STR.
STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

M 2020 06067

infoteca Anunță Lumea!
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06065

(111)172918

27/08/2020
TYCHE CREATION SRL, STR.
STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
───────

Afaceria - Afaceri, Investitori,
Parteneri, Oportunități
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06068

(111)173007

27/08/2020
ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI, STR.
IZVOARELOR NR. 2, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, SÎNGEORZBĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

Hai-Hui PE COCLAURI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 06.01.02; 06.19.13; 06.19.16
(591) Culori revendicate: alb, albastru închis,
albastru deschis, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
servicii de publicitate privind industria turismului,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii
de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii publicitare și de promovare,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin

internet, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și
servicii, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
programe de premiere, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare în directă legătură cu portul
şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe
internet și forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de concursuri (divertisment), producţia de
emisiuni-concurs pentru televiziune, organizarea
de concursuri în domeniul educației sau
divertismentului, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, servicii
de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor turistice, publicarea de cataloage cu
informații turistice, organizarea de cursuri de
instruire pentru turiști, fotografie, fotoreportaje,
organizare de concursuri în domeniul fotografiei
şi fotoreportajului, realizare de emisiuni
televizate şi programe radio, producţia de
programe radio şi de televiziune, organizare
de evenimente, expoziții, târguri, festivaluri și
spectacole cu scopuri culturale, educative şi
de instruire în directă legătură cu portul, jocul
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şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, organizarea de manifestări
şi concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment cu tematică specială
şi în special privind munca câmpului şi
munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare.

(111)172921
27/08/2020
MONDO CASA WORLD S.R.L.,
STR. SPORTIV CATALIN BERCU
NR. 11, AP.11, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06070

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC. 4, ET.2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06069

(111)172920

27/08/2020
EMIL BOC, STR. PASTEUR 52,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA , CLUJ,
ROMANIA

MIKADO PERFECT CLEAN
Home and Professional
(531)

E fain la Cluj!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, hârtie şi carton, articole de legătorie,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
adezivi pentru papetărie sau de uz casnic.
35. Publicitate, lucrări de birou, administrarea
afacerilor, managementul afacerilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.15; 26.11.12
(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, şampon, şampoane
pentru uz veterinar, altele decât cele cu uz
medical, preparate pentru ras, săpun pentru ras,
gel de duş, balsam de păr, şampoane uscate,
săpunuri lichide, produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate de curăţare, lustruire,
degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
corindon (abraziv), deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, uleiuri
esenţiale, ulei de migdale, săpun de migdale,
ammoniac (detergent), preparate antistatice
pentru scopuri casnice, uleiuri esenţiale
aromatice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
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decât pentru scopuri medicale, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, ulei de
bergamot, săruri de albire, sodă de albire,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă/ calupuri de săpun, aer comprimat
presurizat pentru curăţare şi desprăfuire,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate pentru
curăţarea protezelor dentare, substanţe de
curăţat pentru igienă personală, nemedicinale,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, săpun deodorant, ceară de cizmărie,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), preparate pentru îndepărtarea culorii,
crème pentru articole de pielărie/ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, altii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
geamuri, detergenti pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru
faianţă şi alte suprafeţe ceramice, produse
de curăţire pentru aparatele electrocasnice,
şerveţele impregnate cu produse curăţire
şi dezinfectante pentru obiecte şi mobilier,
odorizante pentru toaletă, detergenţi pentru
covoare, detergenţi antimucegai, diamantina
(abrazivă), agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă (ţesătură abrazivă), tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel/hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafete
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru

curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit
pentru autovehicule, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, măşti de
înfrumuseţare, loţiuni şi creme de corp,
creme de ras, balsamuri pentru ras, loţiuni
după ras, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, servetele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
păr/ coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea parului, fixative pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
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ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigatie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false,
lac de unghii/vopsea de unghii, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru
ochi utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici
de unghii, abţibilduri pentru unghii, acetonă,
dizolvanţi pentru lacul de unghii, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi pentru
albirea dinţilor.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, alcool
medicinal, șervețele sanitare pentru uz
menajer, șervețele antibacteriene, șervețele
dezinfectante.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173408
28/08/2020
LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A.,
CALEA VITAN 6-6A, PHOENIX
TOWER, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031296, ROMANIA
M 2020 06073

LIBRA DEVELOPMENT IFN
(531)

Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu (RGB 255 0 0),
negru (RGB 0 0 0)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06079
(111)172922
28/08/2020
CONSTANTIN TANISLAV, STR.
CIOCARLIEI NR. 4, BL. 2, SC. A,
AP. 8, JUDEŢ VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173505
28/08/2020
OCEAN CREDIT IFN, CALEA
FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
ROMANIA
M 2020 06080

Crab PÂNĂ LA 1500
LEI 1 Lună 9,44%

OV Opinia de Vâlcea
(531)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
informaţii despre educaţie, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, informaţii
despre divertisment, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, raportare
fotografică, divertisment radio, producţia de
programe radio şi de televiziune, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
03.09.16; 27.07.11
(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#FE5D29), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru guverne, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, servicii financiare,
monetare și bancare, multifinanțare, servicii de
asigurări, servicii de asigurare, colectarea de
fonduri și sponsorizare financiară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06081

(111)173077

28/08/2020
ANA ŢALEA, STR.
INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Pe orice vreme, ţine cu
tine! Bea un SolYole!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare şi preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare şi preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate cu minerale și vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate cu minerale și vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cu minerale și vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate medicinale
pentru îngrijirea sănătății, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură
cu
preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, servicii
de vânzare cu amănuntul onlineîn legătură cu
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06082

(111)173503

28/08/2020
OCEAN CREDIT IFN, CALEA
FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
ROMANIA

Delfin PÂNĂ LA 9000
LEI 12 luni 7,5 lei pe zi
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.07.11; 03.09.04
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#22B4EF), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare, servicii de asigurări,
servicii financiare, monetare și bancare,
colectarea de fonduri și sponsorizare financiară.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06084
(111)173504
28/08/2020
OCEAN CREDIT IFN, CALEA
FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
ROMANIA

(111)172923
28/08/2020
ANDREI - VASILE LAZĂR, STR.
MIRON COSTIN NR. 12A, JUD.
MARAMUREȘ , BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06085

(740)

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

(540)

Pinguin PÂNĂ LA 4500
LEI 3 Luni 11,94%
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.07.11; 03.07.08
(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFC003), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare financiară.

PRIME DE MARA-MUUU

───────

(531)

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
01.01.05; 07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06088

(111)173357

28/08/2020
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010565,ROMANIA

ARTICOLUL VII

(111)172925
28/08/2020
SEGA DESIGN SRL, STR. N.
GRIGORESCU NR. 27, BL.
Y9C, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06089

(740)

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR.5, BL.909, TR.1, AP.11,
JUD. IASI, IASI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

LH Little Humans
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 02.09.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru ( Pantone
297 C), roz (Pantone 182 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
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de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, vânzare prin licitație
publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative referitoare la prelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06092

(111)172926

28/08/2020
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA!
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172928
28/08/2020
ELTEX RECYCLING SRL, STR.
OCTAVIAN GOGA NR. 5, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410021, BIHOR,
ROMANIA
M 2020 06096

eltex - A GREEN
GROUP COMPANY

A DOUA ROMÂNIE
(511)

(111)172927
28/08/2020
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010565,
ROMANIA

M 2020 06093

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.

(531)
(591)

1226

Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13
Culori revendicate: verde închis
(Pantone 2266C), verde deschis
(Pantone 369 C), negru

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(511)

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

(111)172929

(210)
(151)
(732)

M 2020 06099

(740)

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

28/08/2020
SC 5 TG SMILE COFFEE SA,
STR. CORALULUI NR. 2,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
77025, ILFOV, ROMANIA

(540)

constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, antreuri preparate constând în principal
din
fructe
de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din pește,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume,
mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, omlete, pește gătit
și congelat, salate aperitiv, salate de legume,
salate de cartofi, salate preparate, supă
groasă, supă gata-preparată, supe, lapte
aromat, lapte bătut, lapte covăsit, lapte
fermentat, lapte condensat, lapte degresat,
lapte ecologic, lapte praf, lapte acidofil, lapte
deshidratat, lapte de soia, lapte de orez
(înlocuitor de lapte), lapte de vacă, lapte de
oaie, lapte de capră, înlocuitori de lapte, lapte
de arahide, lapte de ovăz, lapte de migdale, lapte
de cocos, ceai cu lapte (în care predomină
laptele), băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, băuturi pe bază de
lapte, budinci pe bază de lapte, băuturi
aromate pe bază de lapte, gustări pe bază de
lapte, deserturi pe bază de lapte artificial,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi din
lapte cu conținut de fructe, băuturi pe bază
de lapte cuconținut de suc de fructe.

30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,

LUCKY CATS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.06
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, produse lactate și înlocuitori, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecte și
larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
comestibile, uleiuri
și
grăsimi
grăsimi
alimentare, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, dulcețuri, gemuri, gemuri
din fructe, carne, carne afumată, mezeluri,
vegetariene, alimente gătite,
mezeluri
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care

granule sau băutură), cafea liofilizată, cafea
aromată, cafea solubilă, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea verde, esențe de cafea,
cafea cu ciocolată, cafea de malț, cafea cu
gheață, băuturi din cafea, pungi cu cafea, doze
gata
cu cafea, capsule cu cafea, cafea
preparată, amestecuri de cafea, concentrate
de
cafea, boabe de cafea procesate,
înlocuitori de cafea, înlocuitor de cafea pe
(pe
bază de cicoare, înlocuitori de cafea
bază de cereale sau cicoare), uleiuri de cafea,
extracte de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cafea, boabe de cafea prăjite, boabe de
cafea măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cafeapreparată și
băuturi pe bază de cafea, cicoare (înlocuitori
de cafea), amestecuri de extracte de cafeade
malț cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, extracte de cafea de
malț, amestecuri de cafea și cicoare,
amestecuri de cafea și malț, înlocuitori de
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cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea pebază
vegetală, boabe de cafea învelite în zahăr,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cacao, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, extracte de cafea utilizate ca
arome pentru alimente, extracte de cicoare
utilizate ca înlocuitori de cafea, preparate de
cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
filtre sub formă de pliculețe pline cu cafea,
amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori de
cafea, preparate pentru fabricarea de băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii,
arome
și
condimente,
cereale procesate, amidon și
produse
preparate din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, aluaturi și amestecuri din acestea,
alimente cu paste la conservă, aperitive
(tartine), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți cu aromă de plante, biscuiți crocanți
din cereale, chipsuri de orez, chipsuri de
porumb, chipsuri de creveți, clătite, chipsuri
tortilla, chipsuri taco, floricele de porumb,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
covrigei, gustări alimentare cu cereale cu gust
de brânză, fulgi din cereale, frigănele, gustări
preparate conținând în principal cereale
expandate, gustări alimentare fabricate din
porumb sub formă expandată, înveliș pentru

sandvișuri, lipii cupui, lasagna, hamburgeri în
pâine,
hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate pe
bază de cereale, gustări sărate pe bază de
porumb, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste,
pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
plăcinte cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu
legume, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie conținând
legume
și carne de pasăre, produse de
patiserie
aromate,
produse
alimentare
preparate sub formă de sosuri, pufuleți de
brânză, produse snacks preparate pe bază
de porumb, sandvișuri, spaghetti cu chiftele,
snack-uri preparate din făină de cartofi, sushi,
vafe congelate, batoane de cereale și
batoane energizante, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), biscuiți
crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată,
cozonaci,
cornuri,
clătite
americane, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, deserturi
cu musli, deserturi cremă instant, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, creme pe
bază de ciocolată, drajeuri dulci (nemedicinale),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
dulciuri înghețate, fructe trase în ciocolată,
fulgi de patiserie de unt de arahide,fructe de
învelite
în
ciocolată,
fructe
pădure
oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate și
dulciuri, preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri de
fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie careconțin gem,
produse de cofetărie care conținjeleu, produse
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produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
și
înghețate,
produse
de
cofetărie
nemedicinale, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), spume pentru
desert (produse de cofetărie), specialități de
patiserie, cafea cu lapte, ciocolată cu lapte,
înghețată din lapte, cacao cu lapte, ceaiuri
cu lapte, lapte de pasăre, tabletă de lapte
îndulcit, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru
fabricarea
băuturilor,
băuturi
nealcoolice, băuturi pe bază de bere, ape,
aromatizate,
apă
băuturi carbogazoase
carbogazoasă
îmbogățită
cu
vitamine
(băuturi), băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi care conțin vitamine, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
energizante, băuturi din zer, băuturi pe bază
de nuci și de soia, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, cidru fără alcool, cocteiluri
de
fructe,
nealcoolice,
smoothie
(băuturi
nealcoolice din fructe), sucuri de fructe, vinuri
nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi din
legume, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de fructe, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă minerală aromatizată,
apă minerală carbogazoasă, apă plată, sifon.
───────

(111)172930
28/08/2020
5 TG SMILE COFFEE SA , STR.
CORALULUI NR. 2, JUDEŢUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06101

(740)

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

(540)

LUCKY CATS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte, produse lactate și înlocuitori, carne
și produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, insecte și larve
preparate, intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, supe și baze de
supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, alimente
preparate
care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente
refrigerate
constând în principal din pește, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri preparate
care
conțin
(în
principal) ouă, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite
constând în principal din pește,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătiteconstând în principal
din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid,omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate
de cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată,
supe, lapte aromat, lapte
bătut, lapte covăsit, lapte fermentat lapte
condensat, lapte degresat, lapteecologic, lapte
praf, lapte acidofil, lapte deshidratat, lapte de
soia, lapte de orez (înlocuitor de lapte), lapte de
vacă, lapte de oaie, lapte de capră, înlocuitori
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de lapte, lapte de arahide, lapte de ovăz, lapte
de migdale, lapte de cocos, ceai cu lapte (în
care predomină laptele), băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, băuturi pe bază
de lapte, budinci pe bază de lapte, băuturi
aromate pe bază de lapte, gustări pe bază de
lapte, deserturi pe bază de lapte artificial,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi din
lapte cu conținut de fructe, băuturi pe bază de
lapte cu conținut de suc de fructe.
30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea liofilizată, cafea
aromată, cafea solubilă, cafea măcinată,cafea
decafeinizată, cafea verde, esențe de cafea,
cafea cu ciocolată, cafea de malț, cafea cu
gheață, băuturi din cafea, pungi cu cafea, doze
cu cafea, capsule cu cafea, cafea gata
preparată, amestecuri de cafea, concentrate
de cafea, boabe de cafea procesate, înlocuitori
de cafea,înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
icoare), uleiuri de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, boabe
de cafea prăjite, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), amestecuri
de extracte de cafea de malț cu cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, extractede cafea de malț, amestecuri de
cafea și cicoare, amestecuri de cafea și malț,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
pe bază vegetală, boabe de cafea învelite în
zahăr, cicoare pentru utilizare ca înlocuitori
de cafea,amestecuri de cafea de malț cu cacao,
băuturi cu gheață pe bază de cafea, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, orz destinat
utilizării ca înlocuitor de cafea, extracte de
cafea
utilizate ca arome pentru băuturi,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri
de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea,
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),

ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe decafea măcinate, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate
pentru copt și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, aluaturi și amestecuri din
acestea, alimente cu paste la conservă,
aperitive (tartine), biscuiți crackers cu aromă de
legume, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
crocanți din cereale, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de creveți, clătite, chipsuri
tortilla, chipsuri taco, floricele de porumb,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
covrigei, gustări alimentare cu cereale cu gust
debrânză, fulgi din cereale, frigănele, gustări
preparate conținând în principal cereale
expandate, gustări alimentare fabricate din
porumb
sub formă expandată, înveliș
pentru
sandvișuri, lipii cu pui, lasagna,
hamburgeri în pâine, hamburgeri introduși în
chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de cereale, gustări sărate pe bază de
porumb, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte cu
carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate
din făină de cartofi, sushi, vafe congelate,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), biscuiți crackers, biscuiți sărați,
brioșe cu fructe, ciocolată, cozonaci, cornuri,
clătite americane, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, deserturi cu
musli, deserturi cremă instant, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, creme pe
bază de ciocolată, drajeuri dulci (nemedicinale),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
dulciuri înghețate, fructe trase în ciocolată,
fulgi de patiserie de unt de arahide, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
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trase înciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, înghețate și dulciuri, preparate din
zahăr pentru cofetărie, gheață pentru produse
de cofetărie, jeleuride fructe (cofetărie), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pâine,
produse
de brutărie, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie careconțin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie nemedicinale, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), spume
pentru
desert
(produse
de
cofetărie),
specialități
de patiserie, cafea cu lapte,
ciocolată cu lapte, înghețată din lapte, cacao
cu lapte, ceaiuri cu lapte, lapte de pasăre,
tabletă de
lapte
îndulcit,
dulciuri
nemedicinale care conțin lapte, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, băuturi pe bază de
cafea cuconținut de lapte, hot-dog (sandvișuri).
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice,
băuturi pe bază de bere, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
care conțin vitamine, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi energizante,
băuturi din zer, băuturi pe bază de nuci și
de soia, baze nealcoolice pentru cocteiluri,
cidru fără alcool, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri de fructe, vinuri nealcoolice,
băuturi de fructe, băuturi din legume, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi pe
bază
de
fructe, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă minerală aromatizată,
apă minerală carbogazoasă, apăplată, sifon.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173497
28/08/2020
DRĂGHICESCU ȘI COJOCARU
SCA, SOS. MIHAI BRAVU NR. 3,
BL. ALMO 3, SC. 2, ET. 10, AP. 77,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021302,
ROMANIA
M 2020 06102

RIGHT HOUSE legal insight
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.08
Culori revendicate: albastru (Pantone
2756 C), negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Auditare a conformității juridice, consultanță
juridică privind drepturile de proprietate
intelectuală,
servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii juridice în
legătură cu negocierea de contracte pentru
alte persoane, servicii de reprezentare
juridică, acordarea de licențe pentru software,
acordarea de licențe pentru software de
calculator, asistență juridică la întocmirea
contractelor, cercetări juridice, compilare de
informații juridice, consultanță în materie
de litigii, consultanță referitoare laprotecția
brevetelor, consultanță referitoare la protecția
mărcilor, servicii de contencios, furnizarea de
informații juridice, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizare de informații în
domeniuljuridic, pregătirea de rapoarte juridice,
protejarea drepturilor de autor, revizuirea
standardelor și practicilor în vederea asigurării
conformității cu legile și reglementările, servicii
de asistență legală, servicii de asistență
pentru litigii, servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consultanță profesională în
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materie de drepturi de autor, servicii de
consultanță
profesională cu privire la
încălcarea drepturilor de autor, servicii de
informații juridice, servicii de înregistrare legală,
servicii de soluționare a litigiilor, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor (servicii
juridice), servicii de înregistrare de societăți,
servicii de monitorizare a mărcilor, servicii de
mediere juridică, servicii de mediere, servicii
juridice legate de afaceri, servicii furnizate de
avocați pledanți, servicii în materie de litigii,
servicii juridice pentru înființarea și înregistrarea
firmelor, servicii juridice privind negocierea și
întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
înregistrarea mărcilor.
───────

(111)173254

(210)
(151)
(732)

M 2020 06105

(740)

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

29/08/2020
ZALIARI OLIVE OIL S.R.L.,
STR. EDGAR QUINET, NR.12,
ETAJ 3, AP.29, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400684, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Zaliari
(531)

Clasificare Viena: 05.03.17; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: vişiniu, verde
(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,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline gătite, măsline uscate,
masline umplute, pastă de măsline, piure de
măsline, ulei de măsline, ulei de măsline
comestibil, măsline preparate, la conservă,
ulei de măsline extravirgin, pastă de măsline,
preparată, măsline umplute cu migdale,
tapenada (pastă de măsline negre), măsline
umplute cu ardei roșu, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
măsline umplute cu pesto, aflate în ulei de
floarea soarelui, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate
de uz alimentar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, promovarea comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
comestibile şi in special ulei de măsline, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
comestibile şi în special ulei de măsline, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop- urilor online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii
și
vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate prin
transmisia de publicitate onlinepentru terți prin
rețele de comunicații electronice, promovarea
vânzărilor, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, serviciide
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cuciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse,
promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, intermediere
în materie
de
contracte
de
vânzare-cumpărare de bunuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice,

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

(111)173441
31/08/2020
IONUŢ ŢABĂRĂ, STR. ŞERBAN
BOGDAN STAN NR. 5, BL.
306-307, SC. 3, AP. 23, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06110

(740)

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

(540)

BIOSEL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice pentru
agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, săruri pentru uz
industrial, îngrășăminte, adjuvanți chimici folosiți
în agricultură, amelioratori de sol, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), produse chimice folosite în
compozițiile de pesticide.
5. Produse și preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, pesticide agricole, pesticide de uz
casnic, insecticide, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole de acvacultură, horticole și
forestiere brute și neprocesate, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, semințe
pentru plantarea de legume.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06112
(111)172931
31/08/2020
VALVIS HOLDING SA, STR. ION
SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

WET Mango

WET Seltzer

(511)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06113

(111)172934
31/08/2020
VALVIS HOLDING SA, STR. ION
SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA
M 2020 06115

───────

(111)172932

31/08/2020
VALVIS HOLDING SA, STR. ION
SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

WET Grapefruit
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.

(540)

(111)173236
31/08/2020
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 2, SECTORUL
5, PALATUL PARLAMENTULUI,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020 06120

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06114

(111)172933

31/08/2020
VALVIS HOLDING SA, STR. ION
SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI CONSTITUȚIA

WET Lime & Mint
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice tip seltzer.
───────

(531)
(591)
(511)
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Clasificare Viena: 01.01.02; 20.07.01;
17.03.02; 26.01.05; 27.05.01; 29.01.15
Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, alb, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Reviste (publicații periodice), publicaţii

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

(531)

Clasificare Viena: 25.07.02; 25.07.03;
01.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06123

(111)172935

31/08/2020
MARIA-ISABELA BĂRCĂU, STR.
TEILOR, NR. 44B, JUD. BRASOV,
RASNOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173488
31/08/2020
NUTRICOR BUSINESS SRL,
VALEA OLTULUI NR. 4, BL. M10,
AP. 17, SECTOR 6, BUCURESTI,
061972, ROMANIA

M 2020 06127

(540)

NUTRICOR
(531)

CASA DACICĂ

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
05.03.13; 01.15.14
(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#ee3639), verde (HEX #48887b), gri
deschis (HEX #f7f8f6, HEX #e8e9e8),
gri închis (HEX #c9d5d9), alb
(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
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pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(111)172936
31/08/2020
AGROBION PLUS S.R.L.,
STR. PRINCIPALA NR. 657D,
CAMERA1, ETAJ PARTER,
SAT BUTIMANU, JUD.
DAMBOVITA, COMUNA
BUTIMANU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06128

(740)

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

(540)

AGROBION Ingrasamant
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Îngrășăminte chimice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a îngăşămintelor
chimice (cu excepţia transportului) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06129

(111)172937

31/08/2020
NOVOLINE PHARM SRL, STR.
ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.1,
BL. I2, SC. A, PARTER, AP. 1,
JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

DIASIST
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare, de uz medical.
───────

(111)173485
31/08/2020
BETTERLIVING S.R.L, STR.
RAPSODIEI NR. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06130

(740)

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

(540)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, produse de
curățat, cosmetice, farduri (articole de toaletă),
produse pentru machiaj, farduri pentru truse
de machiaj, creioane de ochi de uz cosmetic,
eye-liner (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, rimel, tuș lichid pentru ochi, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măști cosmetice de curățare pentru față.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul
reţelelor
de
calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on- line de comercializare
cu amănuntul şi/sau curidicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

eYES COSMETICS

M 2020 06136

(111)172938

31/08/2020
CEZ VANZARE SA, CALEA
SEVERINULUI NR. 97, ETAJ 1,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200769,
DOLJ, ROMANIA

PROMISIUNE PENTRU VIITOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică.
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35. Servicii

de

publicitate,

marketing

și

promovare.
39. Distribuire de electricitate în locuințe,
distribuire de energie pentru încălzirea și răcirea
clădirilor.
40. Producerea energiei.
41. Educație, divertisment și activități sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06137

(111)172939

31/08/2020
LIDLE COM SRL, STR. DRUMUL
LUNCA JARISTEI NR. 12-14,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LIDLE COM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 01.15.05; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Detectoare de incendiu, senzori de incendiu,
pompe de incendiu, avertizoare de incendiu,
alarme de incendiu, alarme anti-incendiu
electrice, aparate de control contra incendiului,
echipamente pentru stingerea automată a
incendiilor, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, echipament de siguranță
pentru stingerea incendiilor din păduri, alarme
acționate de fum, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme pentru gaze naturale,
alarme electrice împotriva fumului, alarme de
siguranță, alarme de siguranță (altele decât
pentru vehicule), alarme electrice, alarme pentru
siguranță personală, pompe de stingere a
incendiilor, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecția împotriva
incendiilor, furtun de stingere a incendiilor,
autopompe pentru incendii, îmbrăcăminte

de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, încălțăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, pantaloni
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, șosete de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, tub (din pânză
sau metalic) de evacuare în caz de incendiu,
scări de salvare folosite în caz de incendiu
(echipament de siguranță), sisteme de stropire
pentru protecție contra incendiilor, incaltaminte
de protectie impotriva incendiilor, aparate de
protecție împotriva incendiilor, scări de incendiu,
aparate
pentru
detectarea
incendiilor,
extinctoare.
11. Hidranți pentru incendiu, hidranți pentru
alimentare cu apă, hidranți.
17. Articole și materiale (izolante) rezistente la
foc și pentru prevenirea incendiilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
administrarea afacerilor, organizarea afacerilor,
promovarea afacerii (publicitate), organizarea
întâlnirilor de afaceri, management de afaceri
comerciale, managementul și administrarea
afacerilor, organizare de întâlniri de afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, asistență în
domeniul administrării afacerilor, asistență în
domeniul organizării afacerilor, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
organizare de expuneri în scop de afaceri,
realizare de târguri comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
administrarea afacerilor comerciale, organizare
de
prezentări
comerciale,
administrarea
societăților comerciale (pentru terți), organizare
de expoziții comerciale, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, servicii de
torcretat, servicii de reîncărcare a stingătoarelor
de incendii, montare de sisteme de stingerea
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incendiilor, întreținerea și repararea sistemelor
de detectare a incendiilor, întreținere și reparații
de sisteme de alarmă de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, întreținere și reparații
de sisteme de evacuare în caz de incendiu,
instalare de protecție împotriva incendiilor
industriale.
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor.
45. Servicii de stingerea incendiilor, consultanță
în materie de prevenire a incendiilor, furnizare
de informații privind închirierea detectoarelor de
incendiu, închiriere de avertizoare de incendiu,
închiriere de
extinctoare,
furnizare
de
informații privind închirierea de extinctoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06142
(111)173265
31/08/2020
OPTGROUP SRL, COMUNA
CHINTENI, NR. 778A, CAMERA 1,
JUDEŢUL CLUJ, SAT CHINTENI,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

OptGroup
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
29.01.12
Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 2394 C), albastru închis
(Pantone 2945 C)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare, geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,
baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de stabilizare
rutieră, ochiuri de protecție, plasă pentru drenaj,
poduri și podețe metalice din tablă ondulată
corugată, structuri metalice pentru hale, poduri
şi podețe, stații epurare, rezervoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de intermediere de comerț, de vânzarea cu
amănuntul, cu ridicata și prin intermediul
paginilor de internet, pentru terţi, de produse
pentru construcții în infrastructura rutieră şi
ingineria mediului, şi anume: materiale şi
elemente nemetalice de construcţie şi edificare,
consultanță privind comercializarea produselor
şi a materialelor de construcții, servicii de
consultanță comercială în sectorul infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
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pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.
36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, afaceri imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de consultanță privind bunuri imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăţi, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, managementul
proprietăților imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor

(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,
informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de execuţie lucrări de
infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
39. Servicii de transport rutier de mărfuri,
transport rutier de mărfuri, în special transporturi
de materiale de construcţii, logistică de transport,
livrare pe cale rutieră de mărfuri, de materiale
de construcție, furnizare de informații referitoare
la transportul rutier de mărfuri, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier de
mărfuri, închiriere de mijloace de transport rutier
de mărfuri, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
în special materiale de construcţii nemetalice.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geoambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
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pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz
de viituri, efectuare de studii de proiecte
tehnice, estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de proiectare
lucrări de infrastructură.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii de restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turişti, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
baruri, servicii ale barurilor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenţă, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
localuri pentru clienţi, în domeniul mâncărurilor
şi al băuturilor, servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de informaţii referitoare
la baruri, cazare temporară, servicii de case de
vacanţă, servicii oferite de tabere de vacanţă
(cazare), hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, furnizare de cazare
temporară în case de vacanţă, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanţă,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanţă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173493
31/08/2020
S.C. DANUBIU ENTERPRISES
S.R.L., STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ET. 2, CAMERA 12, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA
M 2020 06143

DANUBIU FREE
ECONOMIC ZONE
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1006013/02.03.2021 , solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii FREE ECONOMIC ZONE

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 01.01.02
(591) Culori revendicate: portocaliu,
bleumarin, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06155

(111)172940

01/09/2020
ALEXANDRU BOGDAN
COVASNEANU, SAT COMARNA
NR. 234, JUD. IAȘI, COMARNA,
IAȘI, ROMANIA
TUDOR ȘTEFAN BATOG, SAT
VALEA URSULUI NR. 7, JUD.
IAȘI, COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

pentru îngrijirea pielii capului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
spălarea părului cu șampon, servicii de tratament
pentru păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru păr.
───────

(111)173481

(210)
(151)
(732)

M 2020 06159

(740)

SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

01/09/2020
ILIANA-LOREDANA ȘPAKBOLDICI, STR. RÎULUI NR.231A,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ABSTRACT 2
(591)

Culori revendicate: roșu (Pantone 2347
C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului.
44. Saloane de coafură, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, ondularea părului, saloane de
coafură, refacerea părului, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii de bărbierie,
servicii de coafare a părului, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor pentru
bărbați, servicii de coafor pentru copii, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de împletire a părului, servicii de îndreptat
părul, servicii de ondulare a părului, servicii
de permanent pentru păr, servicii de salon
de coafor pentru femei, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de vopsit de șuvițe de păr, servicii de vopsit
sprâncenele, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii pentru vopsirea
părului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii

la Papanul
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.12;
09.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de
exemplu
prin
intermediul site-urilor web saual emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
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cu ridicata.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant și bistro, servicii de catering,
servicii oferite de baruri, cafenele,snack-bar-uri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06160

(111)172941

01/09/2020
GLORIA MARKET SRL, STR.
TULUC, NR.1, HALA NR.27,
BIROUL 2, SAT COSTI, COMUNA
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

Mai putin la casa,
mai mult acasa!

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau

bucătărie, piepteni și bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, articole
de curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și de
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate și
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte și
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare și şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate cosmetice, loțiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor.
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06166

(111)173420

01/09/2020
ROTON SRL, STR. STIHII NR.
2A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

LEGATII
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
publicitate, marketing și promovare.
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38. Telecomunicatii.

41. Educație și instruire, producția filmelor
cinematografice, educație, divertisment și sport.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173421
01/09/2020
ROTON SRL, STR. STIHII NR. 2A,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700083, IAȘI,
ROMANIA

M 2020 06168

(740)

(111)173225
01/09/2020
MARIUS-ADRIAN ILIESCU,
STR. BUCURESTI NR. 64, BLOC
D.15, AP. 71, JUD. CLUJ , CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
M 2020 06179

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

ODATA PENTRU TOTDEAUNA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
publicitate, marketing și promovare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație și instruire, producția filmelor
cinematografice, educație, divertisment și sport.
───────

tessuto. EXPLORE
UNIQUENESS
(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.17;
27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Pungi din piele, pentru ambalat, umbrele,
bagaje, seturi de voiaj nedotate, genţi de
voiaj, valize, curele din piele, curele pentru
umăr din piele, bretele din piele pentru
umăr, ghiozdane, rucsacuri, poșete, portofele,
geamantane, centuri de piele, port chei, serviete,
etuiuri pentru cărţile de vizită, cutii şi tocuri din
piele sau carton imitaţie de piele, toate acestea
pictate manual.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, toate acestea pictate manual.
21. Vase din ceramică, ghivece din ceramică,
vaze de flori, recipiente, boluri, toate acestea
pictate manual, articole de porțelan pentru uz
decorativ, articole de sticlărie, obiecte de artă din
porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă murală din
ceramică în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă
murală din porțelan în 3D, artă murală din sticlă
în 3D, artă murală din teracotă în 3D, bibelouri de
porțelan, obiecte decorative (artistice) din sticlă,
opere de artă din sticlă, ornamente de ceramică,
pitici de grădină din ceramică, sticlă pictată,
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decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni de
perete din porțelan, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, glastre pentru plante,
vase din lut, vaze din sticlă, toate acestea pictate
manual.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
cravate, papioane, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, toate acestea pictate manual.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți din piele, poșete
din piele, serviete, valize, portofele, portmonee
și diferite accesorii din piele, umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
obiecte de mobilier din lemn și articole de
decorațiuni interioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în magazine specializate în legătură
cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate în legătură cu genți din piele,
poșete din piele, serviete, valize, portofele,
portmonee și diferite accesorii din piele, umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate în legătură cu obiecte de mobilier
din lemn și articole de decorațiuni interioare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii de pictură personalizată pentru
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de pictură
persoanlizată pentru obiecte de mobilier, servicii
de pictură personalizată pentru obiecte de decor
și recipiente din ceramică, lut, teracotă, porțelan,
sticlă, metal, lemn, piatră, textile.
42. Servicii de artă grafică și design, servicii
de amenajări interioare pentru clădiri, creare
de design de produse de consum, creare
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole care
servesc la acoperirea capului, decorațiuni
interioare, design de accesorii de modă, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
bijuterii, design de ambalaje, design de articole
de porțelan, design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, design
de mobilier, design de broșuri, design de cărți
de vizită, design de produs, design vestimentar
pentru terți, design vizual, design și dezvoltare
de produs, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare.

(111)173174
02/09/2020
PROFI ROM FOOD SRL , CALEA
SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06181

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC. 4, ET.2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CODRU IMPERIUM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.01.04
(591) Culori revendicate: gri, negru, auriu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.

───────

1246

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(111)173173

(210)
(151)
(732)

M 2020 06183

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/09/2020
PROFI ROM FOOD SRL, CALEA
SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

OaieNOT?
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
Culori revendicate: verde (Pantone
361C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, nu vii, păsări, nu vii, carne de
vânat, extracte din carne, carne conservată,
mezeluri, produse din peşte, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi
pe bază deiaurturi, deserturi pe baza pe fructe,
deserturi pe bază de lapte, gustări (chips-uri)
pe bază de fructe, gustări (chips-uri) pe bază
de cartofi, gustări (chips-uri) pe bază de
legume, gustări (chips-uri) pe bază de creveţi,
batoane de fructe, legume şi fructe instant,
măsline preparate, pastă de măsline, alge
comestibile
flori comestibile,
preparate,
preparate, ciuperci conservate, fructe cu coaja

lignificată preparate,fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, gemuri, compoturi, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt sana,
chefir,
lapte bătut, caşcaval, urdă, caş,
smântână, zer şi alte produse lactate, băutură
din lapte şi fructe (milk shake ), frișcă, frişcă
vegetală, înlocuitori (substituenți) de lapte,
substituenţi de lapte, lapte de nucă de cocos,
lapte de soia, lapte de migdale, lapte de arahide,
suc de lămâie de uz culinar, produse din soia,
proteină vegetală texturată formată pentru
utilizare ca înlocuitor de carne,
aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, porumb dulce,
procesat, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în
principal carne de pui), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, chiftele din pește, pârjoale din carne,
feluri de mâncare preparate din carne, galbi
(mâncare pe bază de carne la grătar), salate
cu carne de pasăre, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, pui la grătar,
mâncăruri preparate pe bază de carne,
guacamole (avocado
pasat),
mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal
din legume, aripioare de pui,
bucățelede piept de pui pane (nuggets), fasole
gătită, salate
de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate
pe bază de cartofi, mâncăruri cu legume,
congelate rapid , surimi, carne de vită
preparată, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, mâncăruri
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preparate care constau integral sau în principal
din vânat, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
supe miso gata preparate, supă gata
preparată, tocană cu curry semipreparată, cine
preambalate constând în principal din vânat,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de raţă, mâncăruri preparateconstând
în principal din pește, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri gătite care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
preparate conținând în principal curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, salate preparate, carne
preparată,
produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi
preparate din cereale, hrişcă procesată,
arpacaş pentru alimentaţie umană, cereale
preparate pentru consum uman, seminţe de
cereale procesate, popcorn, gustări pe bază de
cereale, gustări sărate și/sau dulci fabricate din
cereale sub formă expandată și/sau extrudată,
cereale pentru micul dejun, batoane de
cereale
și
batoane energizante, müsli,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, produse
de cofetărie, ciocolată, paste tartinabile pe
bază de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, deserturi (produse de
cofetărie), bomboane, prăjituri, biscuiți, gumă
de mestecat, îngheţată comestibilă, prafuri
instant pentru creme şi prăjituri, glazuri
comestibile, zahăr, înlocuitori de zahăr, miere,

băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
produse apicole, de uz alimentar, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt,arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, propolis de
uz alimentar, semințe prelucrate folosite ca
arome pentru alimente, șerbeturi (produse de
cofetărie), amidon de uz alimentar, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), sosuri
pentru salată, sosuri pentru paste, maioneză,
ketchup de roşii, mirodenii, ierburi uscate
pentru asezonare, gheaţă (apăîngheţată), feluri
de mâncare bazate în special pe orez, sushi,
mâncăruri preparate bazate în special pe
paste, pizza,sandvişuri, hot-dog (sandvişuri),
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne,
pește
sau
legume
adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, budinci.

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole

şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, produse pentru litiera animalelor,
malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, smoothies, băuturi din
băuturi
legume şi sucuri din legume,
energizante,
băuturi
izotonice, cidru
nealcoolic,
siropuri
şi
alte
preparate
nonalcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
spirtoase (băuturi), lichioruri, anason (lichior),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi distilate, digestive (lichioruri şi
spirtoase), coniac, vodka, gin, cidru alcoolic,
băuturi alcoolice preamestecate, altele decât
pe
bază de bere, cocktail-uri alcoolice,
hidromel (mied), alcool din orez, rom, esenţe
alcoolice, extractealcoolice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06187

(111)172942

02/09/2020
RAPSODIA LEMNULUI SRL,
INTRAREA ROZMARIN NR. 4,
JUDEŢ ILFOV, DOMNEŞTI,
077090, ILFOV, ROMANIA

41. Organizare
divertisment.

de

evenimente

pentru

───────

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

(540)

(111)172943
02/09/2020
RALUCA-DANA DONCIU, STR.
DR. VICTOR BABEȘ NR. 34H,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430092, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06190

(740)

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

PUPĂZAN
(540)
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Grătare mari pentru gătit în aer liber.
20. Mobilier din lemn, obiecte de artă din lemn,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
de grădină din lemn, mobilier în miniatură
confecționat din lemn.
21. Tocătoare din lemn pentru bucătărie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, informaţii grafice şi audiovizuale cu
scop comercial sau de afaceri prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea în
avantajul terților a grătarelor mari pentru gătit
în aer liber, mobilierului din lemn, obiectelor de
artă din lemn, mobilierului casnic confecționat
din lemn, mobilierului de grădină din lemn,
mobilierului în miniatură confecționat din lemn,
tocătoarelor din lemn pentru bucătărie (cu
excepţia transportului) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing.
40. Tăierea și prelucrarea lemnului.

kiddy hop
(531)

Clasificare Viena: 25.01.05; 05.05.20;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genţi,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instalaţii sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalaţii sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curăţenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curăţare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genţi de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii

pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosinţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale.
───────

(111)172944

(210)
(151)
(732)

M 2020 06191

(740)

ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/09/2020
Unilever IP Holdings B.V., WEENA
455, 3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

(540)

CARAMEL AURIU
BILLIONAIRE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată, înghețată pe bază de apă,
înghețate de fructe pe bază de apă, desert
congelat similar serbetului, făcut din apă,
îndulcitori și sirop de fructe sau alte arome (water
ice), produse de cofetărie înghețate.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06194
(111)173252
02/09/2020
SC NAIVE COMMUNITY SRL, BD.
I.C. BRATIANU NR. 36, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173377
02/09/2020
EXPERT SAS SECURITY SRL,
CALEA PISCULUI NR. 10,
CONSTRUCTIA C2, INCINTA '' C ''
A CSN, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2020 06202

WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

naive
(531)

Clasificare Viena: 26.11.05; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate: turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de catering, servicii de restaurant.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06201

EXPERT SAS TEAM

(111)173078

02/09/2020
JUST BRANDS SRL, SAT
PADURENI, JUD. IASI, COMUNA
GRAJDURI, 707219, IAȘI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

ZOLIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
01.03.17; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06203
(111)172945
02/09/2020
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,
STR. GHEORGHE LAZĂR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 06209

(740)

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

(540)

DULCE DE BABICIU

(111)173227
02/09/2020
OANA-FLORENTINA
TOMOIOAGA, BD. MATEI
BASARAB NR. 14, BL. B4, SC. B,
ET. 3, AP. 7, JUDEŢUL IALOMIŢA,
TANDAREI, IALOMIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte.
31. Fructe şi legume proaspete.
───────

(111)172946

(210)
(151)
(732)

M 2020 06205

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/09/2020
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,
STR. GHEORGHE LAZĂR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

OAN
(531)

(540)

IUTE DE BABICIU
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte.
31. Fructe și legume proaspete.

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
29.01.02
(591) Culori revendicate: galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06217
(111)173159
03/09/2020
DEL CAFFE SRL, BULEVARDUL
EROILOR NR. 130 (FOSTA SOS.
STEFANESTI), BIROUL NR. 12,
ETAJ 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011146

(111)172947
03/09/2020
S.C. INSIDE ERX S.R.L.,
STR. MORII NR. 38, ET. P,
AP. 1, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06227

(740)

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

(540)

(540)

Optimerix
Delcaffe
(531)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde închis,
verdedeschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice.
───────

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 26.01.05
(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#900E04), roz (HEX #E1BEB5), gri
(HEX #4A4A4F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de gestiune
a datelor, aplicații mobile descărcabile pentru
transmiterea de date, software de calculator
pentru căutarea de date, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software de comunicare pentru telefoane
inteligente care permite clienților să acceseze
informații referitoare la farmacii, medici, clinici,
dosar medical personal, rețete medicale.
35. Ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal (lucrări de birou),
servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii de
birou pentru regruparea electronică de date
privind farmacii, medici, clinici, dosar medical

1253

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

personal, rețete medicale, prezentare de bunuri
și servicii, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
servicii de compilare de date pentru terți,
servicii de prelucrare de date, sistematizare și
management.
42. Proiectare de software pentru telefoane
inteligente, actualizare de software pentru
telefoane inteligente, software ca serviciu
(SaaS), proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
dezvoltare de soluții software pentru furnizorii și
utilizatorii de internet, proiectare și dezvoltare de
software de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06231

(111)173480

03/09/2020
MONROVIA IMPEX S.R.L, STR.
NARCISEI NR.26, CAMERA 1,
COMUNA GIROC, JUDEŢ TIMIŞ,
SAT GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
apermite 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 demagazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă
(promovare).
───────

N Nora
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 25.01.25; 24.09.05;
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate: roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06232
(111)173359
15/09/2020
PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING SRL,
BULEVARDUL REPUBLICII NR.
46, PARTER ŞI ET. 1, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100066,
PRAHOVA, ROMANIA

(111)172948
03/09/2020
AUREL MORAR, STR. LA 2
CIOCARLIEI NR.6, BL.1, AP.12,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06242

(740)

S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOC. SRL., STR. 9 MAI, NR. 4, SC.
D, AP. 3, 500209, BRASOV, BRASOV

(540)

AURELIUS
(511)

PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone PMS3005), albastru închis
(Pantone PMS302), gri (Pantone
PMS430)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor decalculator.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktailuri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe-suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor nonalcoolice, apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
sirop de migdale.
33. Lichior de anason, lichior de aniset, aperitive,
arak, arac, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia berii şi
ginului, băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri alcoolice,
curacao, lichioruri şi spirtoase digestive, băuturi
distilate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, hidromel-mied,
kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, băuturi spirtoase, vodcă, whisky, vin.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06251

(111)173510

04/09/2020
IONELA-CRINA AFTIMESCUDELEANU, ALEEA BIZUSA
NR. 6, AP. 132, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400429, CLUJ,
ROMANIA

panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri pentru afișarea materialelor grafice
(mobilier), rame pentru panouri de afișare, plăci
mobile de afișare (mobilier), ecrane (mobilier)
pentru afișare, panouri de afișare publicitare
(mobilier), tablouri de afișare (mobilier).
35. Publicitate și marketing, producție de
materiale publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), producție de
material publicitar vizual.
───────

PICURI DE FOLK
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06256

(111)172949

04/09/2020
J&J GROUP SRL, STR. DRUMUL
LUNCA PRIPORULUI NR. 140,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032353,
ROMANIA

(540)

M 2020 06257

(111)173229

04/09/2020
DEJA VU FACILITY SERVICES
SRL, STR. TRILULUI NR. 65,
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

TANTO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
114C), roșu (Pantone 710C), albastru
(Pantone 534C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Panouri de afișare (mobilier), sisteme de
afișare (mobilier), panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), articole
pentru afișarea prețului la punctele de
vânzare, realizate din materiale plastice,
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișare publicitară (neluminoase), panouri
de expunere portabile pentru afișare (mobilier),

sweetopia
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
03.07.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 296 C), albastru deschis
(Pantone 2756 C), galben (Pantone
7751 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Torturi, prăjituri, șerbeturi (înghețată),
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, batoane de înghețată, înghețată din lapte,
torturi de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețată), prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, produse de înghețată, pe
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bază de soia, înghețată care nu e preparată din
produse lactate, preparate pe bază de cacao,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), aluaturi împletite
prăjite, amestecuri de ciocolată caldă, arahide
crocante (produse de cofetărie), batoane de
nuga învelite în ciocolată, bezele, biscuiți cu
gust de brânză, biscuiți crackers cu aromă
de fructe, biscuiți de graham, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, ciocolată cu alcool,
ciocolată aerată, ciocolată cu lichior, ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați, halva,
iepurași de ciocolată, lapte de pasăre (deserturi),
pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova preparate
cu alune, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse pe bază
de ciocolată, rulouri cu scorțișoară (produse de
cofetărie), specialități de patiserie, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), sufleuri ca
desert, tablete (dulciuri), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, vată de zahăr, biscotti (biscuiți),
chou à la crèm (prăjituri), biscuiți micșți, pateuri
(patiserie), pateuri de foietaj, baclava, batoane
de prăjitură, biscuiți conținând ingrediente cu
aromă de ciocolată, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți dulci pentru consum uman, biscuiți pentru
consum uman, preparați din cereale, biscuiți sub
formă de rulouri, biscuiți înveliți în ciocolată,
brioșe (muffins), chifle cu cremă, fursecuri,
fursecuri cu glazură de ciocolată, fursecuri cu
înveliș cu aromă de ciocolată, fursecuri parțial
învelite în ciocolată, fursecuri parțial învelite întro glazură cu aromă de ciocolată, gogoși cu
gaură în mijloc, gustări de tip tort de fructe,
madlene, plăcinte cu afine, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură
din ciocolată neagră preparată din chec de
ciocolată, prăjitură pentru micul dejun, prăjitură
învelită în ciocolată, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, clătite, creme de zahăr ars,
cremșnituri, ecleruri, mieji de nucă și alți mieji
trași în zahăr caramelizat, napolitane, napolitane

învelite în ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, pișcoturi, plăcinte, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu căpșuni, pricomigdale (patiserie), produse de
patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foietaj care conțin șuncă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
profiteroluri, savarine, tarte (prăjituri), tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
tort cu caramel, torturi vegane, turtă dulce, vafe
din ciocolată, bomboane cu cacao, bomboanele
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
batoane învelite în ciocolată, batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane de ciocolată, batoane
de ciocolată cu lapte, acadele, caramele tari
învelite în zahăr, ciocolate cu umplutură de
bezea, ciocolată sub formă de praline, ciocolată
umplută, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri de casă, fondante, fondante de
ciocolată, produse de cofetărie sub formă de
tablete, produse de cofetărie din fructe, praline
umplute cu lichid, praline de ciocolată.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06260
(111)172950
04/09/2020
AGENTIA ECONOMICA ROMANA
AGEROM SRL, CALEA EROILOR
NR.6, BIROUL NR.1, JUD. GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06261

(111)172951

04/09/2020
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

NESCAFÉ CAPPUCCINO
RICH & FOAMY

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).
───────

AGEROM JUDEȚUL
GORJ ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.05.01; 25.01.05; 29.01.14
(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipărituri, ziare cotidiene, reviste, alte
publicații tipărite.
35. Publicitate, servicii editoriale și redacționale
pentru scopuri publicitare.

(111)172952

(210)
(151)
(732)

M 2020 06262

(740)

DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

04/09/2020
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(540)

NESCAFÉ LATTE
MILKY & FOAMY

───────
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06263
(111)173054
04/09/2020
J&J GROUP SRL, STR. DRUMUL
LUNCA PRIPORULUI NR. 140,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032353,
ROMANIA

(111)172953
04/09/2020
BEM INNA SRL, STR.
STUDENTILOR NR. 12/1, AP. 92,
CHIŞINĂU, MD-2045, REPUBLICA
MOLDOVA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06265

(740)

Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

JJ DISPLAYS
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Panouri de afișare (mobilier), tablouri de
afișare (mobilier), sisteme de afișare (mobilier),
panouri de afișare publicitare, ecrane (mobilier)
pentru afișare, plăci mobile de afișare, rame
pentru panouri de afișare, panouri pentru
afișarea materialelor grafice (mobilier), panouri
de afișare a publicității (mobilier), panouri de
expunere portabile pentru afișare (mobilier),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din lemn pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), articole pentru afișarea prețului
la punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice.
35. Producție
de
materiale
publicitare,
publicitate și marketing, producție de material
publicitar vizual, închiriere de panouri de afișare
(panouri publicitare).
───────

PROCRAFT industrial
(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: galben, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, scule cu acționare
mecanică, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, aparate de sudură
cu arc electric, maşini electrice de sudat,
malaxoare de beton, vibratoare (mașini) de
uz general, dispozitive pentru încălzit apa
(componente ale mașinilor), maşini suflante,
maşini de tuns gazon, lanțuri de elevatoare
(organe de mașini), generatoare de electricitate,
diagrame pentru pompe, instrumente (unelte)
acționate electric, unelte (organe de mașini),
unelte de mână acționate electric, dispozitive
(aparate) de zdrobit de bucătărie, electrice,
pompe de aer (instalații de garaje), mașini de
secerat și treierat, aerografe pentru aplicarea
culorilor, maşini de tuns animale, buldozere,
concasoare, maşini de tăiat, utilaje agricole,
cultivatoare cu motor, maşini de tocat carne
(electrice), pompe (mașini), pompe centrifuge,
mașini de găurit, ferăstraie (mașini), prese de
vin, batiuri pentru mașini, maşini de prelucrat
lemnul, semănătoare (mașini), electrozi pentru
mașinile de sudură, ciocane electrice, mașini de
tăiat și fațetat.
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8. Scule şi instrumente acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras, clești de unghii,
greble (unelte manuale), sape de foraj (unelte
de mână), instrumente de tranșat (acționate
manual), burghie (acționate manual), unelte
manuale de grădinărit, instrumente manuale
pentru şlefuit, scule de tăiere (unelte de mână),
clești, pietre de ascuțit abrazive, ferăstraie
mecanice manuale cu mișcare alternativă de
translație pentru metale, lopeți (unelte manuale),
ciocane (scule), pile, cuţite pentru legume,
şurubelnițe neelectrice, mandrine pentru mașină
de găurit, ferăstraie de mână, foarfece,
pistoale (unelte manuale), daltă pentru scobituri,
sfredele (unelte de mână), foarfece de elagaj,
menghine, satâre (cuțite), toporiști, spatule
(unelte manuale).
35. Publicitate, asistență în managementul
afacerilor,
consultanță
în
organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, asistență privind
managementul comercial sau industrial, servicii
de intermediere comercială, marketing, servicii
de comerț cu amănuntul, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173149
04/09/2020
MIHAI-ŞTEFAN ZÂNT, CALEA
GRIVITEI NR. 158, SC. A, ET. 3,
APT. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
IULIA-RUCSANDRA BUCIUMAN,
STR. NICOLAE ONCESCU NR. 6,
BLOC 114, SC. 3, ET. 4, AP.102,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
M 2020 06275

IP Boutique, STR. COMPLEXULUI
NR. 1, BL. 62, SC. 3, AP. 106,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HUMANISTIC
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul comercial, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
management
corporativ,
consultanță
în
planificarea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.
38. Servicii de conferințe pe web, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii de comunicaţii
pentru conferințe electronice.
41. Asistență
profesională
individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, antrenament (instruire), coaching
pentru viață (instruire), coaching personal
(instruire), consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), servicii educaționale de tip
coaching, instruire, instruire educativă, instruire
computerizată, instruire profesională, instruirea
angajaților, educație și instruire, instruire de
personal, instruire pentru adulți, servicii de
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instruire, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală, furnizarea de cursuri de instruire
asistate de calculator, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la gestiunea timpului
personal, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri, servicii de
formare profesională, servicii de educație și
formare profesională, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, formare continuă (instruire),
furnizare de cursuri de formare continuă,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
cursuri de instruire scrise, organizare de
sesiuni de formare (instruire), transfer de
know-how (instruire), organizare de conferințe
educaționale, organizare de conferințe
în
scopuri educaționale, organizare de seminarii
și conferințe, planificare de conferințe cu
scopuri educative, organizare deconferințe în
domeniul instruirii, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, soluţii
de
învăţare
ce urmăresc
dezvoltarea
ecosistemelor organizaționale, prin conceperea
și organizarea de evenimente precum: traininguri de abilități, comunicare internă pe proiecte
de resurse umane, design strategic, audit și
redesign de proces, mapare de competente,
centre de evaluare și
dezvoltare, sesiuni
coaching individual și de grup, evenimente
interne, studii interne, soluții de învățare prin
acțiune, e-learning, teambuilding, sesiuni în
afara sălii de curs, organizare de conferințe în
domeniul afacerilor.
───────

(111)172954
07/09/2020
GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU,
BD.UNIRII NR. 78, BL. J2, SC.
1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06294

(740)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAND HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de informare privind restaurantele, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații cu privire la servicii de bar,
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servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06295

(111)172955

07/09/2020
GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU,
BD.UNIRII NR. 78, BL. J2, SC.
1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații cu privire la servicii de bar,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

(540)

HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852
(531)

M 2020 06296

(111)173016

07/09/2020
ONE UNITED PROPERTIES
S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

one RAHMANINOV

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
restaurante cu autoservire, servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de informare privind restaurantele, servire de

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate: bleumarin, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06298

(111)173144

07/09/2020
NATURALIS SRL, SOS.CHITILEI
NR. 60, CORP 1-C30, ETAJ 1,
BIROU 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

naturalis inteligenţa
naturii VITAMINUTZE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 05.05.20;
02.09.04; 02.09.08
(591) Culori revendicate :verde (R 0 G 168
B 89, R 79 G 184 B 82, R 246 G 141
B 64), galben (R 255 G 242 B 18),
portocaliu (R 246 G 142 B 64, R 237
G 43 B 139), mov (R 169 G 88 B 161),
roşu (R 209 G 63 B 69, R 197 G 209
B 61), turcoaz (R 86 G 197 B 205), roz
(R 232 G 89 B 126), negru (136 G 58 B
147), alb (R 55 G 52 B 53)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
absorbant/vată
absorbantă,
5. Bumbac
suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
acaricide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, plasturi
adezivi/leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru

scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate antiurice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutecechiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, să ruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
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ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, sprayuri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,

dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice/făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, lipici pentru insectele zburătoare/
adezivi pentru prinderea insectelor, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale/
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale/carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe
de afumare/pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloralhidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
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repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri
de apă minerală, suplimente alimentare pe
bază de minerale, mentă pentru scopuri
farmaceutice,
moleschin
pentru
scopuri

medicale, preparate împotriva moliilor, hârtie
împotriva moliilor, ceară de mulaj pentru
stomatologi, apă de gură pentru scopuri
medicale, nămol pentru băi, ulei de muştar
pentru scopuri medicale, muştar pentru scopuri
farmaceutice, plasturi cu muştar/cataplasme cu
muştar, scoarţă de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, scutece pentru incontinenţă,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, capsule din dendrimer
pe bază de polimeri pentru farmaceutice,
saltele pentru schimbarea bebeluşului, de unică
folosință, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează cerealele., scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică., scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși/ scutece
de înot, de unică folosință, pentru bebeluși, bureţi
contraceptivi, stickuri contra durerilor de cap,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
pastă de dinţi medicinală, umpluturi pentru
cavități osoase formate din țesuturi vii,
cilindri pentru oxigen, cu conținut, pentru uz
medical,
cannabis
pentru
scopuri
medicale/marijuana pentru scopuri medicale,
brăţări impregnate cu repelenti pentru insecte,
preparate
nutraceutice
pentru
scopuri
terapeutice sau medicale,suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentrumicroorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee, opiu,
opodeldoc, preparate
pentru
opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de
oxigen, oxigen
pentru scopuri medicale,
pantaloni, absorbanţi, pentru incontinenţă,
absorbante zilnice (sanitare), hârtie pentru
plasturii cu muştar/hârtie pentru cataplasmele
cu muştar, paraziticide, pastile pentru scopuri
farmaceutice/tablete
pentru
scopuri
farmaceutice, pulbere de perlă pentru scopuri
medicale,
pectină
pentru scopuri
farmaceutice, şampoane cu
pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol
pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi
pentru scopuri farmaceutice,
preparate
fitoterapeutice
pentru scopuri
medicale,
extracte de plante pentruscopuri farmaceutice,
otrăvuri, suplimente dietetice pe bază de
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polen, pomade pentru scopuri medicale,
porţelan pentru proteze dentare, săruri de
potasiupentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice proteice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe radioactive pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, radiu pentru
scopuri medicale, otravă pentru şobolani,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale,
hârtie indicatoare pentru scopuri veterinare,
preparate pentru reducerea activităţii sexuale,
remedii pentru perspiraţia piciorului, remedii
pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru
scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă
minerală, săruri pentru scopurimedicale, chiloţi
sanitari/lenjerie intimă pentru menstruaţie,
absorbante
sanitare/tampoane
pentru
menstruaţie,
prosoape
sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, salcie pentru
scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative / tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,

preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparatepe bază de
vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri
medicale, creioane împotriva negilor,suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu, drojdie
pentru
scopuri
farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de drojdie.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bile pentru pixuri cu bilă,
bancnote, bannere din hârtie, bavete din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, din hârtie, şine
de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage,
cretă pentru litografie, suporturi de cretă,
creioane de cărbune, indicatoare pentru hărţi,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii, clipsuri de birou/capse
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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), 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, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton/umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, şevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de hârtie
pentru utilizare la birou, cuţite pentru hârtie
(deschizători de scrisori), filtre din hârtie pentru
cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, pungi de hârtie pentru utilizare în
sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
maşini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, ecusoane cu nume (articole de
birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii

pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii
pentru stilouri, materiale 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, truse
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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 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
publicitare,
scopuri
comerciale
sau
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile decomunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de
comunicare
în
publicitate, analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor
publicitare,
distribuirea
de
eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de importexport, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, servicii de informaţii
privind
marketingul,
cercetare
de
marketing,
marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de 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 digital
ă descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţ urilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
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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
oferite
de
centrale
publicitare, servicii
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, 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.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri (jocuri

de
noroc),
spectacole
cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
cursuri
de
susţinerea congreselor,
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, pregătire în
judo, examinare pedagogică pentru utilizatori în
vederea calificării ca piloți de drone, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de digitare video pentru evenimente,
servicii
de
tehnician de lumini pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere,efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
închirierea echipamentului
pentru
jocuri,
furnizarea de articole pentru golf, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, predarea gimnasticii,
servicii ale cluburilor
de
sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
de
tabere
de
vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de
acvarii interioare, servicii de karaoke, servicii
de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în
pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele
de teatru sau studiourile
de
televiziune,
microfilmare,
servicii de
bibliotecă
mobilă,
servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală,
producţia
de
muzică, servicii dereporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă,
publicarea online a cărţilor şi
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jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea

camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decat
cele publicitare, servicii de grădină zoologică.

42. Analiză

pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în
tehnologia
calculatoarelor,
consultanţă în
securitatea
informatică,
proiectarea construcţiilor,
consultanţă
în
proiectarea şi dezvoltarea
componentelor
hardware pentru, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şia programelor
pentru calculator, alta decâtconversia în format
fizic, cercetare în domeniul cosmeticii, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi deindexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia
informaţiei),
consultanţă
în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
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instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
externalizate
sondelor petroliere, servicii
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie,servicii de autentificare
a
utilizatorilor
folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare
a
utilizatorilor
folosind o
tehnologie
de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platformă ca
serviciu (PAAS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele
promoţionale,
controlul calităţii,evaluarea calităţii lemnului pe
picior, evaluarea calităţii lânii, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare în domeniul protecţiei mediului,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor
de carbon, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (SAAS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de
software,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică,
consultanţă
în
tehnologia
telecomunicaţiilor,
testarea
materialelor, testarea materialelor
textile,
explorare subacvatică, deblocarea telefoanelor
mobile, actualizarea software-ului
pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea
inspecţiei tehnice auto pentru vehicule, analiza

apei, prognoze meteorologice, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea
site-urilor web.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, depilarea cu ceară,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultură, consultanţă în domeniul viticulturii,
servicii de fertilizare in vitro, aranjamente florale,
grădinărit, implanturi de păr, coafură, închiriere
de aparate pentru coafarea părului, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, închiriere
de stupi de albine, terapie asistată cu animale,
servicii de analize medicale în scop de diagnostic
și tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, manichiură, masaj, servicii medicale
clinice, asistenţă medicală, închirierea de
echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
moaşe, servicii de cămine de bătrâni, îngrijire,
medicală, servicii prestatede opticieni, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, servicii de
control al dăunătorilor pentru
agricultură,
acvacultură,
horticultură
şi silvicultură,
îngrijirea animalelor de companie, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii
de pepinieră, chirurgie plastică, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
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şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06302

(111)172956

07/09/2020
CASA DE CULTURA A
SINDICATELOR ORADEA, PIATA
1 DECEMBRIE NR. 1, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

CAMERATA FELIX
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Fluturași publicitari, fotografii (tipărite),
ilustrații, postere, publicații tipărite, publicații
periodice.
35. Servicii de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
înregistrărilor.
41. Organizarea și susținerea concertelor,
servicii de divertisment, producție de muzică,
servicii de compoziție muzicală, servicii
de studiouri de înregistrare, producție de
spectacole, compunerea de melodii, editarea
casetelor video.

cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), aluat, colţunaşi pe bază de făină,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient orezul /feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient pastele,
fondante (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

(540)

(511)

(111)172957
07/09/2020
ANA PAN SA, BD. DIMITRIE
POMPEI NR. 5C, LOT 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335, ROMANIA

M 2020 06305

ELIOPITA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), preparate din

(111)172958

07/09/2020
ANA PAN SA, BD. DIMITRIE
POMPEI NR. 5C, LOT 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335, ROMANIA

TIROPITA

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 06306

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), aluat, colţunaşi pe bază de făină,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient orezul /feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient pastele,

1272

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

fondante (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06309

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172959

07/09/2020
YO SHIN KIM MCKLEM, STR.
EROILOR NR. 128, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
407208, CLUJ, ROMANIA

fares 1929
(531)

#PROHA5H
(531)

Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Bancomate, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede.
36. Servicii de bancomate automate (ATM),
închirieri de distribuitoare de bani sau
bancomate, furnizare de opțiuni de depuneri
de bani prin bancomate, furnizare de opțiuni
de retragere de numerar prin bancomate,
furnizare de opțiuni multiple de plăți prin
intermediul terminalelor electronice operate de
clienți disponibile la punctele de vânzare cu
amănuntul, servicii bancare cu numerar, cec
și ordine de plată, brokeraj monetar, servicii
financiare în legătură cu monede digitale.
───────

(111)172895
07/09/2020
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA
M 2020 06314

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
06.07.08
(591) Culori revendicate: verde, roșu,
galben,albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerț și
regruparea în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale,
infuziilor
și
ceaiurilor
din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiționare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor din
plante medicinale, ceaiurilor și infuziilor din fructe
și/sau plante nemedicinale, băuturilor pe bază de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), cu excepția transportului lor,
pentru a permite clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, prezentarea
acestora pentru vânzare și vânzarea prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, realizarea
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de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
produsele menționate, informații și sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială,
servicii de agenție de import-export cu produse
de tipul celor prezentate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06317

(111)173375

07/09/2020
BT ASSET MANAGEMENT SAI
SA, STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR.
22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400165, CLUJ, ROMANIA
S.C.A. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

bancare online), procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
factoring, sponsorizare financiară, strângere de
fonduri caritabile, multifinanțare, servicii de plată
a pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare
online, funcții de administrator fiduciar / custode,
servicii bancare de economisire.
───────

(111)172894

(210)
(151)
(732)

M 2020 06324

(740)

INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

07/09/2020
GILGAL S.R.L., COMUNA INEU
NR. 59, JUDEȚUL BIHOR, SAT
INEU, BIHOR, ROMANIA

(540)

BT DIRECT INVEST

ZATZ

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, investiții de capital,
investiții de fonduri, servicii de administrare a
activelor, servicii de administrare a investițiilor,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
oferirea de informații financiare, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, afaceri financiare, afaceri monetare,
asigurări, afaceri imobiliare, garanții pentru
cauțiune, servicii bancare, brokeraj, brokeraj
cu acțiuni și titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou de
credite, emiterea cardurilor de credit, finanțarea
contractelor în rate, finanțarea contractelor
de achiziții în rate, leasing imobiliar, banking
pentru ipoteci, împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), evaluări financiare
ca răspuns la cererile de ofertă / evaluări
financiare ca răspuns la cererile de propuneri
(RFP), consultanță pentru asigurări, asigurări
financiare, servicii de finanțare, împrumuturi în
rate, servicii bancare de tip credit ipotecar,
servicii bancare online, home banking (servicii

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de restaurant și bar, furnizare de informații
despre servicii de bar, furnizare de informații cu
privire la servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii de catering, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, închiriere de echipament
de catering.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06331

(111)172960

08/09/2020
LAURAMAX S.R.L., PIAȚA
REVOLUȚIEI NR. 5, AP. 2,
JUD.MARAMURES, BAIA MARE,
430315, MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare.
───────

(540)

LAURA MAXIM
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

M 2020 06341

(740)

CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, PARTER, AP. 1,
BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06340

(111)172961
08/09/2020
AREA CONSULT SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 129, BLOC T3A,
SCARA 1, ETAJ 6, APARTAMENT
18, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

AUTONORDE
(111)173448

08/09/2020
INVESTIGATORIA PRESS SRL,
BLD. REGINA ELISABETA NR. 71,
CAM. 3, ET. 3, AP. 8A, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Investigatoria

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, alb,
portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produsele din clasa 12, servicii de
comerț online în legătură cu produsele din clasa
12, oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de târguri comerciale, toate aceste servicii în
legatură cu produsele din clasa 12.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06342
(111)172962
08/09/2020
UZUC SA, STR. DEPOULUI NR.
16, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100335, PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172963
08/09/2020
S.C. DENTAL VISION CLINIC
S.R.L., STR. ȘTEFAN CEL MARE,
BL. 8, SC. D, AP. 6, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

M 2020 06350

UZUC
FLUX DENTAL LAB

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
18.01.21; 19.01.01; 19.01.25; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Rezervoare metalice pentru combustibil lichid
și pentru gaze ( fluide gazoase ).
11. Schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.04;
02.09.10
(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Dispozitive, aparate și instrumente medicale
și stomatologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06346

(111)173166

08/09/2020
COVALACT S.A., STR. LUNCA
OLTULUI NR. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

Bulgărași de brânză

M 2020 06352

(740)

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Lapte și produse lactate.

(111)173141

(210)
(151)
(732)

08/09/2020
BT ASSET MANAGEMENT SAI
SA, STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR.
22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400165, CLUJ, ROMANIA

(540)

DIRECT INVEST

───────
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, investiții de capital,
investiții de fonduri, servicii de administrare a
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activelor, servicii de administrare a investițiilor,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
oferirea deinformații financiare, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui site
web, afaceri financiare, afaceri monetare,
asigurări, afaceri imobiliare, garanții pentru
cauțiune, servicii bancare, brokeraj, brokeraj cu
acțiuni
și
titluri,
verificarea
cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou
de credite, emiterea cardurilor de credit,
finanțarea contractelor în rate, finanțarea
contractelor
de achiziții în rate, leasing
imobiliar, banking pentru ipoteci, împrumuturi
contra garanții, servicii de garanții, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
servicii fiduciare, depozite de valori, servicii de
depunere în casete valorice, transferul
electronic
de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă / evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP),
consultanță
pentru
asigurări, asigurări
financiare, servicii de finanțare, împrumuturi în
rate, servicii bancare de tip credit ipotecar,
servicii bancare online, servicii bancare la
distanță (home banking), procesarea plăților
efectuate cu cardulde credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de economisire, factoring,
sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
multifinanțare, servicii de plată a pensiilor,
fonduri mutuale, servicii bancare online, funcții
de administrator fiduciar / custode, servicii
bancare de economisire.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172964
08/09/2020
IULIU OCTAVIAN GROLMUSZ,
STR. ARCIDAVA NR. 39, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2020 06353

CAROLINA DESIGN
CAROLINADESIGN.RO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.25
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
PMS 1225), negru (Pantone Black 6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

───────
(111)173094
08/09/2020
DR. CALM SRL, STR. NOROIENI
NR. 35, JUDETUL SATU-MARE,
BOTIZ, SATU MARE, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06357

(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)

Dr. Calm
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Tălpi pentru pantofi (ortopedice), tălpi
pentru încălțăminte (ortopedice), tălpi din
piele (ortopedice), încălțăminte ortopedică,
ghete pentru exerciții (încălțăminte ortopedică),
inserții ortopedice pentru încălțăminte, aparate
ortopedice, dispozitive ortopedice, încălțăminte
ortopedică, pantofi ortopedici, tălpi ortopedice,
hamuri ortopedice, ciorapi ortopedici, perne
ortopedice, articole ortopedice, branțuri moi
(ortopedice), perne de uz ortopedic, talonete de
uz ortopedic, goniometre de uz ortopedic, centuri
pentru uz ortopedic, inserții ortopedice pentru
încălțăminte, perne ortopedice pentru picioare,
dispozitive ortopedice din silicon, suporturi
arcuite pentru bolta plantară (ortopedic),
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic,
pernițe pentru pantofi, de uz ortopedic,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), branțuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare.

marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de vânzare cu amănuntul în
domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole deîmbrăcăminte.
───────

M 2020 06358

(740)

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

25.

Încălțăminte
sport
cu
talpă
ortopedică nu pentru scopuri medicinale,
saboți (încălțăminte), balerini (încălțăminte),
încălțăminte
impermeabilă,
articole
de
încălțăminte, încălțăminte pentru alergare,
căpute de încălțăminte, încălțăminte pentru
drumeții, tălpi de încălțăminte, încălțăminte de
stradă, încălțăminte deploaie, încălțăminte de
plajă, încălțăminte pentru bebeluși, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru pescuit,
încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru copii, șosete joase
pentru încălțăminte, balerini (încălțăminte de
damă), accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte de plajă și sandale, dispozitive
anti-alunecare pentru încălțăminte, încălțăminte
cu închidere cu arici, articole de încălțăminte
pentru plajă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru munte (cizme de alpinism),
botoșei (încălțăminte dinlână pentru bebeluși),
încălțăminte de schi și snow-board și părți ale
acestora.
35. Publicitate și marketing, publicitate online,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate în reviste, servicii de
publicitate exterioară, marketing promoțional,
marketing financiar, marketing direct, marketing
afiliat, marketing digital, campanii de marketing,
marketing de produse, servicii de publicitate,

(111)173172

(210)
(151)
(732)

08/09/2020
PROFI ROM FOOD SRL , CALEA
SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

COLINAS DEL ÁNGEL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate,
semințe și fructe oleaginoase preparate, fructe şi
şi
legume conservate, congelate, uscate
coapte, paste tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, gemuri, dulcețuri, compoturi, insecte
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și larve preparate, intestinepentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din
ouă, pește și produse din pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline preparate,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate
precum și înlocuitori ai acestora, deserturi și
băuturi pe bază de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
orez, făină, tapioca şi sago, făină şi preparate
făinoase,
cereale
din cereale, paste
procesate, amidon alimentar și produse
preparate din acestea, cereale procesate,
cereale pentru micul dejun,batoane de cereale
și batoane energizante, pâine, produse de
brutărie, produse de patiserie, produse de
cofetărie, aluaturi și amestecuri din acestea,
ciocolată, îngheţată, iaurt inghețat, şerbeturi şi
alte glazuri comestibile, zahăr, îndulcitori
naturali, miere și produse apicole de uz
alimentar, glazuri dulci și umpluturidulci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat,
melasă, drojdie, praf de copt,
produse de copt, sare, condimente, mirodenii,
ierburi conservate, oţet, sosuri, maioneză,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare pe
bază de paste, feluri de mâncare pe bază de
orez, sandviciuri.
31. Fructe, proaspete, legume, proaspete, nuci
neprocesate, zarzavaturi proaspete, ciuperci,
proaspete, trufe, proaspete, ierburi degrădină,
proaspete, fructe cu coaja lemnoasă,
proaspete.

(111)173351
09/09/2020
STEFAN-CLAUDIU GLEVESANU,
STR. CRIZANTEMELOR NR. 2B,
JUDETUL BRASOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06359

(740)

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

(540)

───────

HAPLEA D'ALE GURII
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.16
(591) Culori revendicate: maro, roșu,
alb,verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante.
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43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide.

magazin online, servicii de agenţie de importexport cu produse de tipul celor sus-menționate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătății și
consiliere farmaceutică.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06372
(111)173294
09/09/2020
DIMITRIOS XENOS, DRUMUL
POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06374

(111)172965

09/09/2020
SC PRO CONFORT WINDOWS
SRL, STR. AUREL VLAICU NR.
8A, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

Confort creat cu grijă !
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de tâmplărie.

MEDIN
(531)

───────

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: bleumarin (HEX
#094770), turcoaz (HEX #03BABE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata online prin intermediul unui
site web specializat de tip magazin online
pentru: instrumente și dispozitive medicale
(inclusiv sonde foley impregnate cu substanțe
nobile, canule traheostomie, pansamente,
pulsoximetre, măşti), suplimente alimentare
și dietetice pentru uz uman (inclusiv
vitamine, minerale, acizi grași esențiali,
aminoacizi, produse homeopatice, produse de
aromaterapie, suplimente pentru sportivi şi
atleţi, ulei de peşte, uleiuri din plante, enzime,
îndulcitori şi antioxidanţi, suplimente cu efect
cosmetic, suplimente proteice, orice alte tipuri
de suplimente alimentare și dietetice), alimente
pentru bebeluși, produse și preparate cosmetice
și de toaletă pentru îngrijirea, înfrumusețarea
și/sau dezinfectarea pielii, scalpului, părului,
corpului, dentiției adulților și bebelușilor,
distribuirea de materiale promoţionale, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip

(111)172966

(210)
(151)
(732)

M 2020 06375

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

09/09/2020
CALIN GABRIEL COSTEA, STR.
CALIMANESTI NR. 7, BL. 29, AP.
28, JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

F.C. UTA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți sportive.
25. Echipament
sportiv
(îmbrăcăminte,
încălțăminte), maiouri sportive, pantaloni
sportivi, șepci sportive, tricouri sportive fără
mâneci, costume sportive pentru jogging,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bustiere sport, bluze sport,
hanorace sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport), încălțăminte
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pentru sport, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni matlasați de
uz sportiv.
28. Mingi (articole sportive), garduri (pentru piste
sportive), protecții utilizate în activități sportive,
mingi de fotbal.

M 2020 06377

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06376

(111)173183

09/09/2020
ALEXANDRU BECUȚ, STR.
VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(111)172967
09/09/2020
VLAD-TUDOR PASCU, STR. ION
LUCA CARAGIALE NR. 12, AP. 25,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430091, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

SELDOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

───────

GRABit pastrami bar
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pastramă, carne, produse din carne,
produse din miel și oaie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06378
(111)173184
09/09/2020
ALEXANDRU BECUȚ, STR.
VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(111)172968
09/09/2020
IONUT-ADRIAN FICIU, STR.
ION BUDAI DELEANU NR. 49,
SAT BUCOV, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA
M 2020 06380

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

(540)

SAOLA coffee shop
(531)

Clasificare Viena: 03.04.13; 26.01.15;
26.01.18; 26.11.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi gazoase
și carbogazoase pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată.
43. Servicii oferite de baruri și cafenele.

ELEPHANT CAR WASH
(531)

Clasificare Viena: 03.02.03; 03.02.24;
03.02.28; 01.15.14; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.15
(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de spălătorie auto.
───────

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06381

(111)172969

09/09/2020
APEROL SPA SRL, STR. DUNĂRII
NR. 52/49, JUD CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant.
───────

M 2020 06389

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MERCUR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de curăţat covoare.

(540)

09/09/2020
CALIN GABRIEL COSTEA, STR.
CALIMANESTI NR.7, BL.29,
AP.28, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(111)172971

(210)
(151)
(732)

F.C. UTA 1945

M 2020 06383
(111)172970
09/09/2020
SC TRANSILVANIA TREK SRL,
STR. SINDICATELOR NR. 9-13,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400029, CLUJ, ROMANIA

S SYNDICATE SOUL
DRINKS AND SPIRITS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genți sportive.
25. Echipament
sportiv
(îmbrăcăminte,
încălțăminte), maiouri sportive, pantaloni
sportivi, șepci sportive, tricouri sportive fără
mâneci, costume sportive pentru jogging,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bustiere sport, bluze sport,
hanorace sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport), încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni matlasați de
uz sportiv.
28. Mingi (articole sportive), garduri (pentru piste
sportive), protecții utilizate în activități sportive,
mingi de fotbal.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.04.03; 26.04.18;
29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Spirtoase (băuturi), vodcă, whisky.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii hoteliere,
servicii de catering care constau în furnizarea
1283
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06395

(111)172972

09/09/2020
S.C. ENTERPRISE CONCEPT
S.R.L., STR. SIRIULUI NR. 42-46,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42. Servicii
de
consultanță
tehnologică,
consultanță privind calculatoarele, consultanță
profesională privind tehnologia, servicii de
consultanță tehnică, consultanță în domeniul
tehnic, consultanță privind asigurarea calității,
servicii de consultanță pentru software,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
instalarea de software pentru calculatoare.
───────

(540)

(111)172973
10/09/2020
ALEXANDRU ECHERT, STR.
ALBA IULIA NR. 9, JUD. BISTRIȚANĂSĂUD, BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06404

(740)

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

blue ticket
(540)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
29.01.06; 01.15.11
(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind selectarea
managerilor,
consultanță
în
organizarea
firmelor, organizarea afacerilor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță pentru
management
corporativ,
consultanță
în
planificarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind organizarea
afacerii,
consultanță
pentru
conducerea
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind
managementul
riscului
(afaceri),
consultanță în materie de management,
consultanță privind planificarea în afaceri.
36. Consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
managementul riscului (consultanţă financiară),
servicii computerizate de consultanță financiară.

Ečhart
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01
Culori revendicate: auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Praline de ciocolată, batone de ciocolată,
fructe confiate în ciocolată, ciocolată, bomboane.
35. Servicii de comerț online și offline cu
produsele clasei 30: praline de ciocolată,
batone de ciocolată, fructe confiate în ciocolată,
ciocolată, bomboane, servicii de publicitate și
marketing.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06406
(111)173478
10/09/2020
IOSIF-MIRCEA VLAICU, STR.
GAROAFELOR NR. 2, BL. M3B,
SC. B, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

(111)173479
10/09/2020
LIME MEDICALS SRL, STR.
GRIVITA NR. 160, CAMERA 4,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06408

(740)

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

(540)

LIME MEDICAL
(531)
(511)

HRT TOPOLOG
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de unităţi
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de motel,
rezervăripentru cazarea temporară.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.12
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse igienice pentru medicină, plasturi
și materiale pentru pansamente, substanțe
de sterilizare, soluții de sterilizare, preparate
de curățare și sterilizare a instrumentelor
chirurgicale,
produse
medicinale
pentru
curățarea dinților, fungicide de uz medical,
dezinfectante, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectanți de uz medical,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, produse dezinfectante de uz menajer.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi, bonete
chirurgicale, bonete de protecție pentru păr,
pentru medici, halate medicale, halate pentru
izolare, de uz medical, halate chirurgicale,
măști medicale, măști chirurgicale, măști
utilizate de personalul
medical,
măști
medicale pentru protecție antibacteriană,
mănuși chirurgicale, mănuși de uz medical,
mănuși de uz spitalicesc, mănuși de uz
veterinar,
chirurgical, mănuși pentru uz
mănuși folosite la examinarea
medicală,
mănuși de protecție de uz medical, mănuși de
protecție de unică folosință, de uz medical,
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mănuși de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul stomatologic, mănuși
pentru uz stomatologic, mănuși de protecție
utilizate depersoane care lucrează în domeniul
medical, îmbrăcăminte de protecție de uz
medical, viziere de protecție pentru uzmedical,
măști de protecție respiratorie de uz medical,
bonete de protecție pentru păr, pentru medici
veterinari, ecrane de protecție pentru față, de uz
medical.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, dușuri de decontaminare
portabile (dispozitive independente), autoclave
pentru sterilizare, instalații pentru sterilizare,
aparate de sterilizare pentru uz medical, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, sterilizatoare pentru periuțe de dinți.

16. Hârtie și carton, foi, folii și pungi din material

plastic pentru împachetare și ambalare, pungi
de hârtie destinate utilizării în sterilizarea
instrumentelor medicale, bavete din hârtie,
bavete
cu mâneci, din hârtie, hârtie
absorbantă, hârtie termosensibilă, șervețele de
hârtie, prosoape din hârtie, prosoape de hârtie
pentru mâini, hârtie de toaletă, ambalaje
ermetice din hârtie, pungi de unică folosință
din hârtie sauplastic pentru sterilizare.
21. Periuțe de dinți, periuțe pentru limbă, cutii
pentru periuțe de dinți, recipiente pentru periuțe
de dinți, suporturi pentru periuțe de dinți, capete
pentru periuțe de dinți electrice, periuțe de dinți
care se pun pe degete pentru bebeluși, truse de
îngrijire dentară conținând periuțe de dinți și ață
dentară, aparate cu jet de apă (dușuri de gură)
pentru curățarea dinților şi gingiilor, pahare din
plastic sau hârtie, distribuitoare de role de hârtie
igienică.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse medicale și
produse de uz medical (exceptînd transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
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
magazinefizice sau online de produse diverse,

gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, serviciide
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.
───────

(111)173247

(210)
(151)
(732)

M 2020 06411

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ NEAGU CĂTĂLIN,
STR.ŢUŢEA PETRE NR.5, BL.909,
TR.1, ET.3, AP.11, 700730, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

10/09/2020
IOANA OBADEAN, ALE.
BOTORANI NR. 8, BL. V84, SC. 3,
AP. 65, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GRILLZY
(531)
(591)

(511)
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Clasificare Viena: 11.01.04; 11.01.09;
11.01.25; 01.01.05; 26.11.12; 01.15.05;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
Culori revendicate: albastru (Pantone
2168 XGC), portocaliu (Pantone 2347
XGC), galben (Pantone 137 XGC),
verde deschis(Pantone 9544 U),
albastru (Pantone 660 XGC)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și

umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
cu paste la conservă, alimente preparate pe
bază de tăieței, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, amestecuri de ovăz care conțin
fructe uscate, ananas în aluat, pané, bruschete
(tartine), baghete umplute, banane în aluat,
pané, baozi (chifle umplute), batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blaturi de pizza, blaturi de
pizza coapte în prealabil, boabe de porumb
prăjite, brioșe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (tortilla, fel de
mâncare mexicană), chifle cu pastă de fasole,
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh), chifle umplute, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, chimichanga
(burrito umplut), chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise (sandvişuri),
crustă de pizza, empanada, enchilada (tortillas,
gătită cu specific mexican), fajitas (tortilla, fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, frigănele congelate, frigănele,
fulgi din cereale, fulgi de cereale uscate, fulgi de
orez, fulgi pita, găluște (aluat) chinezești umplute

(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), gustări alimentare pe bază de
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate din
musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, găluște
de creveți, găluște de orez, găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluști (aluaturi) chinezești gătite în abur
(shumai, gătite), găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), gustări sărate pe bază
de cereale, gustări sărate pe bază de porumb,
hamburgeri cu brânză (sandvişuri), hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle (sandvişuri),
hamburgeri introduși în chifle (sandvişuri), hot
dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă (memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna (aluat umplut),
lipii cu pui, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
în special pe bază de paste, înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri preparate pe bază de
orez, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, chipsuri de porumb
(nachos mâncare tradițională mexicană),
okonomiyaki (clătite sărate japoneze), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella (mâncare pe
bază de orez), paste făinoase umplute, pateuri
cu cârnați, pizza, pizza (preparată), pizza
congelată, pizza conservată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
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pizze negătite, plăcinte, plăcinte cu carne,
plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcintă cu carne, pătrățele cu ovăz, plăcinte cu
carne (preparate), plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne de
pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din pesmet, quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, ravioli (preparate), rizoto, rulouri cu
cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de
primăvară, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandviș din
brânză topită, sandviș din brânză topită și
șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin carne
de vită tocată, sandvișuri care conțin file de
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sendvișuri cu carne de curcan,
snacksuri din grâu extrudat, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, spaghetti cu chiftele, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, turte de orez
sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton

(aluat umplut), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pâine, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuit graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante (produse
de cofetărie), arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, boabe de cafea învelite în zahăr,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie (yohkan),
budinci, budinci yorkshire, budinci de orez,
budinci gata preparate, budincă de griș, budincă
de orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cornuri, cozonac pandoro, creme englezești
custard (deserturi la cuptor), creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, cremă de ciocolată pentru
pâine, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi cremă instant, deserturi cu
musli, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
pe bază de ginseng, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan (cremă de zahăr ars), fondue din ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt
de arahide, fulgi din cremă de unt și zahăr
brun (butterscotch), gem de fasole dulce învelit
în crustă pe bază de zahăr (nerikiri, produse
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de cofetărie), glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, preparate
din zahăr pentru cofetărie, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, înlocuitor de cremă,
înlocuitor de marțipan, înlocuitori de ciocolată,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, migdale acoperite
de ciocolată, măr în aluat, pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pasta pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochigashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
pâine indiană, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie

nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie umplute cu
vin, produse de cofetărie și înghețate, produse
de patiserie din făină de cartofi, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară (produse
de cofetărie), sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), specialități de
patiserie, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește cu
diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse de
cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard).

35. Asistență în afaceri, management și servicii

administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzarecu amănuntul referitoare la fructe,
servicii devânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legăturăcu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalogîn legătură cu produse
alimentare, servicii 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), serviciide vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii devânzare cu
amănuntul prin corespondență înlegătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informaticemondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informaticemondiale 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 băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare prin
licitație publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, consultant privind calculul
de cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
comerciale privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informaţii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
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intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzareacumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării și
comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop- urilor online, organizare
de tranzacții comerciale și
contracte
comerciale,
organizarea
de
servicii
contractuale (comerciale) cu terți, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare administrativăde comenzi
de
achiziție
computerizate,
prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă,prelucrare
electronică
a
comenzilor,
prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de import, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și

consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţie de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06418

(111)172974

10/09/2020
RESTART ENERGY ONE S.A.,
STR. GHEORGHE DOJA NR. 11,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

RESTART ROMÂNIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
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și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(740)

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

10/09/2020
SC GEMI CENTRE SRL,
B-DUL.NICOLAE TITULESCU
NR.3, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

GEMI

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
02.01.08; 29.01.14
Culori revendicate: roşu, mov,
albastru,alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2020 06428

(111)172976

10/09/2020
GEORGEL MITRUȚ GHIRITI, STR.
ALEXANDRU DIMITRIE XENOPOL
NR. 39, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

MEDGEODENT

(111)172975

M 2020 06423

(591)

44. Servicii de frumuseţe oferite de un centru
SPA, servicii de masaj.

(540)

(210)
(151)
(732)

(531)

41. Activităţi sportive, activităţi sportive şi
culturale, servicii de antrenament pentru activităţi
sportive, instruire, educaţie, instruire în materie
de educaţie fizică, educaţie cu privire la
sănătatea fizică, organizarea de competiţii
sportive.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
instruiri în îngrijirea dentară, servicii de instruire
în domeniul dentar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
pentru pregătirea rapoartelor medicale (servicii
medicale), servicii oferite de clinici medicale,
furnizare de informații despre stomatologie,
consultații medicale, informații medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, furnizare
de informații despre servicii medicale, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, servicii de anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
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dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, închiriere de instrumente medicale,
servicii de albire a dinților, asistență medicală
la domiciliu, controale medicale, consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală, servicii
de ortodonție.

M 2020 06439

(740)

SIMION & BACIU - CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06434

(111)172977

11/09/2020
POWER MEDIA S.R.L., STR.
22 DECEMBRIE 1989 NR. 93,
JUDETUL SALAJ, ZALAU, SĂLAJ,
ROMANIA

(111)173203
11/09/2020
ZEN TELLY ENTERTAINMENT
SRL, STR. FLORILOR NR. 76,
CORP C7, LOCUINŢA NR. 2,
ETAJ 1, CAMERA 1, JUDEŢ CLUJ,
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

FLOS
(531)
(511)

POWER MEDIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.04
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii
de
comunicare
publicitară,
publicitate
(advertising),
consultanță
de
marketing și comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de producție video, audio și de
fotografie, producţie de filme cinematografice,
producţie de benzi video, producţie multimedia,
producţie de emisiuni de televiziune, producţie
de înregistrări sonore şi/sau video, producţie
video în scopuride divertisment, producţie de
programe de televiziune, producţie de filme
de televiziune şi cinematografice, servicii de
înregistrări audio şi video, distribuţie de
filme, distribuție de materiale audio, video și
materiale audiovizuale prin
intermediul
canalelor de televiziune și online, înregistrări
pe benzi video (filmare),montajul benzilor video,
servicii de editare audio şi video, servicii de
editare în procesul depost-producţie a muzicii,
a materialelor video şi a filmelor, servicii de
editare video pentru evenimente, editare de
texte scrise altele decât cele
publicitare,
furnizare
de
înregistrări
audio digitale,
nedescărcabile, pe internet, furnizare de
materiale video, nedescărcabile, pe internet,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorulserviciilor de transmisie video la cerere,
servicii de editare video, microeditare,
publicarea demateriale multimedia online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06441

(111)173451

11/09/2020
S.C. DAILY GROUP SRL, STR.
AUREL VLAICU NR. 67, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

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

(111)172978
11/09/2020
ABYSAND SRL, STR. REGIMENT
11 SIRET, NR. 8, BL. C12, SC. 3,
AP. 52, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA
M 2020 06442

(540)

ABYSAND MOBILIER TAPITAT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilier tapiţat (canapele, noptiere, scaune).

VINIA
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.12;
05.07.10; 11.03.02; 05.03.19; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: negru, vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Struguri proaspeţi, butaşi de viţă de vie, tufe
de struguri, tulpini de struguri.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin,
vin rosu, alb, rozé, spumant, vin fiert, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, punci de vin, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, vin de Xeres, vin
de struguri, mure, căpşuni, zmeură neagră, vinuri
de desert, vinuri de masă, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, băutură alcoolică pe
bază de vin și fructe, vinuri japoneze din struguri
dulci conținând extracte de ginseng și scoarță de
cinchona, băuturi spirtoase.
39. Servicii de îmbuteliere, depozitare şi
livrare de vinuri, băuturi spirtoase şi băuturi
nonalcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06447
(111)172979
11/09/2020
ASMA HOMEWEAR , ŞOS.
COLENTINA NR.95, CAMERA 2,
BL. 93, SC.A, ET.6, AP.26, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(111)172980
12/09/2020
TUDORA CLAUDIA NEGROIU,
BULEVARDUL CAMIL RESSU
NR.15, BL. 57, SC. 2, ET. 6, AP. 71,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031733,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06459

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAŞI NR. 176,
BL. 59, SC. A, AP. 29, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

asma
(531)

Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.04;
26.01.16; 26.01.18
(591) Culori revendicate: maro, bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

CLAUDIA NEGROIU BUNICUŢA CU POVEŞTI

───────
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.03; 02.03.01; 20.07.02; 29.01.15;
25.01.06
(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
verde, alb, portocaliu, negru, gri, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, video discuri.
16. Cărți, cărți ilustrate, cărți educative, cărți
școlare, colecții de cărți de ficțiune, cărți pentru
copii (tipărite) care includ o componentă audio.
35. Servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate,
marketing și
promovare.
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41. Închiriere de cărți audio, publicare de
povești, publicare de cărți educative, publicare
de cărți audio, publicare de cărți instructive,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de
cărți electronice și periodice pe internet, servicii
de divertisment radiofonic și televizat, realizare
de programe de divertisment radiofonic,
divertisment radiofonic, servicii de divertisment
radiofonic prin internet, divertisment pe internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06464
(111)172981
14/09/2020
S.C. BELFIX DISTRIBUȚIE S.R.L.,
STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR. 42,
HALA C1, JUD. ILFOV, OTOPENI,
600018, ILFOV, ROMANIA

și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, întocmirea și realizarea de
proiecte pentru instalarea de echipamente
pentru bucătării restaurant, laborator cofetărie,
patiserie, brutărie, spălătorii industriale.
───────

M 2020 06465

(740)

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

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

(540)

(111)172893

(210)
(151)
(732)

14/09/2020
CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL, STRADA
CERNICA, NR. 21, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FUYAN
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

belfix
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 26.11.03; 26.11.13
(591) Culori revendicate: roșu, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu echipamente
HORECA și anume: echipamente pentru
bucătării restaurant, pentru laborator cofetărie,
patiserie,
brutărie,
spălătorii
industriale,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
37. Service, reparații și întreținere pentru:
echipamente pentru bucătării restaurant, pentru
laborator cofetărie, patiserie, brutărie și pentru
spălătorii industriale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06467

(111)173430

14/09/2020
NELSON-SIMONE POP, STR.
MEHEDINȚI NR. 55-57, AP. 82,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

largă, fără fir și online, furnizarea de media
şi divertisment pe diferite platforme de mai
multe tipuri pentru transmisia media, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, producție de prezentări
audiovizuale, creare de formate pentru filme, fan
cluburi (divertisment).
───────

(111)173428

(210)
(151)
(732)

M 2020 06468

(740)

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

(540)

(540)

14/09/2020
NELSON-SIMONE POP, STR.
MEHEDINȚI NR. 55-57, AP. 82,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

NELSON MONDIALU'
(511)

N MONDIALUL
(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.15; 24.09.02; 24.09.05
(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, divertisment pe internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
online, producție și realizare de programe și
emisiuni radio și tv, divertisment, spectacole,
producție de filme în studiouri, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
servicii de înregistrări audio, de filme, video,
furnizarea de tutoriale online, nedescărcabile,
furnizare de imagini şi conţinut audio online
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de recreere și instruire, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, divertisment pe internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
online, producție și realizare de programe și
emisiuni radio și tv, divertisment, spectacole,
producție de filme în studiouri, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
servicii de înregistrări audio, de filme, video,
furnizarea de tutoriale online, nedescărcabile,
furnizare de imagini şi conţinut audio online
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de recreere și instruire, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizarea de media
şi divertisment pe diferite platforme de mai
multe tipuri pentru transmisia media, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, producție de prezentări
audiovizuale, creare de formate pentru filme, fan
cluburi (divertisment).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06471

(111)173383

14/09/2020
HEINEKEN ROMANIA SA, STR.
TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
S-PARK, CORP A2L, ETAJ 4,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Inductoare (electricitate), transformatoare
toroidale, drosele (bobine electrice), traductoare
de curent, transformatoare
de tensiune, relee electronice.
10. Aparate electrostimulatoare musculare
medicale.
11. Instalație pentru dezinfecția aerului cu flux
concentrat de radiație neionizantă.
37. Servicii de instalare, service (întreținere,
reparații) pentru produsele solicitate la protecție.
───────

(540)

ARDUUS HOP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hamei, conuri de hamei.
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc
de fructe, extracte de hamei pentru fabricarea
berii.

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

(540)

M 2020 06473

(111)172982

14/09/2020
SC MIDAS & CO SRL, STR.
MIHAI VITEAZU NR. 2, JUDEŢUL
IALOMIŢA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

midas electronics
(531)
(591)

(111)172983

14/09/2020
ANA PAN SA, BULEVARDUL
DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

BERRIOLETTE

───────

(210)
(151)
(732)

M 2020 06475

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.12
Culori revendicate: negru (HEX
#000000), verde (HEX #688941),
galben (#f2bc1c)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix pentru
clătite sărate, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de
pâine, bulgur, chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorțișoară (mirodenie), cuișoare, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, biscuiți
sărați și uscați (crackers), fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, halva, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu
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gheață, gheață comestibilă, dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, plăcinte cu carne, clătite
sărate, clătite, paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, biscuiți petit-beurre, petits fours,
piccalilli, plăcinte, pizza, praline, propolis/clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, sandvișuri, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr ars,
amestecuri de aluat nefermentat, napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
înghețate pe băț, vafe belgiene, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06476

(111)172984

14/09/2020
ANA PAN SA, BULEVARDUL
DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

CHOCOTTONE
(511)

cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, halva, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, plăcinte cu carne, clătite
sărate, clătite, paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, biscuiți petit-beurre, petits fours,
piccalilli, plăcinte, pizza, praline, propolis/clei
de albine de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, sandvișuri, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr ars,
amestecuri de aluat nefermentat, napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
înghețate pe băț, vafe belgiene, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, mix pentru
clătite sărate, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de
pâine, bulgur, chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați
și uscați (crackers), fondante (produse de

(210)
(151)
(732)

(540)
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M 2020 06478

(111)172985

14/09/2020
ANDREEA BĂDALĂ, STR.
MIRĂSLĂU NR. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MURMUR ESSENTIALS
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia trasnportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de agenţie de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, marketing.
42. Proiectarea de rochii, design de arte grafice,
testarea materialelor textile.

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
───────

M 2020 06484

(740)

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

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06480

(111)172986

14/09/2020
CONSTANTIN DASCĂLU, BLD.
1 MAI NR.69A, BL.22, SC.2, ET.3,
AP.7, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
HARI CRISTIAN DASCĂLU,
CAL.UNIRII NR. 169A, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

14/09/2020
PRONAT S.R.L., DN69
KM10+560M, PARCUL
INDUSTRIAL SÂNANDREI, HALA
ARTEMIS ONE, JUDEŢ TIMIŞ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

DOMENIILE DASCĂLU 1991

IUBEŞTE SĂNĂTATEA
(511)

(111)173484

(210)
(151)
(732)

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.
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,

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.03; 24.01.05; 27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, vinuri.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06486

(111)172987

14/09/2020
SC MEGA IMAGE SRL, BDUL TIMIȘOARA, NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(111)173365
14/09/2020
MARIN ANDREEA-VIOLETA,
STRADA TITU MAIORESCU NR.
34J, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06487

(740)

S.C.A. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Nu există nu se poate!
cu Andreea Marin
(511)

Gusturi românești
(531)

Clasificare Viena: 01.03.16; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
201C), negru (Pantone Black 3 C),
alb(Pantone Solid White)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, pasări, vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
afişare de anunţuri publicitare pentru terţi,
concepere de broşuri și logo-uri publicitare,
concepere de material publicitar, concepere
de material publicitar, crearea de texte
publicitare, crearea de texte publicitare
în scop promoţional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoţionale
pentru întreprinderile comerciale, dezvoltare
de concepţii de publicitate, dezvoltarea
de campanii promoţionale, dezvoltarea de
concepţii de publicitate, licitare, postarea de
afişe publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, servicii de intermediere comercială,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
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machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, căutarea de sponsorizări,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
plasare de reclame, plasare de anunţuri
publicitare, producţie de înregistrări video în scop
de marketing, producţie de material publicitar,
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, administrarea
afacerilor.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, distribuţie de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, scenarii, altele decât cele publicitare,
scrierea de scenarii de film, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, educaţie şi formare în domeniul muzicii
şi divertismentului, organizare şi coordonare de
activităţi de divertisment, producţie de emisiuni-

concurs pentru televiziune, prezentări audiovizuale, producţie de programe de televiziune în
direct, producţie de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de organizare şi
coordonare concursuri de frumuseţe.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de reţele de socializare online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06492

(111)173412

15/09/2020
PAVEL STRATAN, STR. 31
AUGUST 1989, NR. 46, AP. 96,
CHIȘINĂU, MD-2012, REPUBLICA
MOLDOVA

GRĂDINIŢA DIN PALAT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul
pentru filme şi muzică descărcabilă şi
preînregistrată.
41. Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

1302

M 2020 06493

(111)173344

15/09/2020
SC PROSONIC PRODCOM SRL,
STR. DIMITRIE COMSA NR. 28,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

GRĂDINA ARY
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.15; 29.01.13
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(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)
(151)
(732)

(540)

mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de local public.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06494
(111)172989
15/09/2020
DODU MORARU SRL, STR.
LĂMÎIŢEI NR.4, ET. M, AP.12,
JUDEŢUL TIMIŞ, GIROC, 307220,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2020 06496

(111)172990

15/09/2020
KIBO DELICE SRL, STR.
DEZROBIRII, NR. 101, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

TUD SELF WASH
(531)

Clasificare Viena: 11.07.07; 19.01.25;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14
(591) Culori revendicate: galben, albastru
deschis, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de spălătorie auto.
───────

PICANTE PIZZERIA TASTE
AT YOUR OWN RISK
(531)

Clasificare Viena: 05.09.21; 26.01.02;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate: roşu
(HEX#D23244),negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de

(111)172991

(210)
(151)
(732)

M 2020 06498

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

15/09/2020
FABIOL SRL, BULEVARDUL
TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

M 2020 06501

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06499
(111)172993
15/09/2020
FABIOL SRL, BULEVARDUL
TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL. 17, SC.
1, AP. 7, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(540)

NEVRALGISTOP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare de uz
medical.
───────

DIFABIOL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

(540)

(111)172992
15/09/2020
S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., STR.
TEATRULUI NR. 1-2, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

M 2020 06502

(740)

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL. 17, SC.
1, AP. 7, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 06500

START SHOW ROMANIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
41. Educatţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(111)172995

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(111)172994
15/09/2020
FABIOL SRL, BULEVARDUL
TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

15/09/2020
FABIOL SRL, BULEVARDUL
TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FITOLIP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06504
(111)172996
15/09/2020
B.M.S.THERAPIES SRL,
ŞOSEAUA GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR.134 A, CORP
C1, CAMERA 2, PARTER,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

DEMOSFOOD
catering & evenimente
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.01.11; 02.01.23; 11.01.04
(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)172997
15/09/2020
FLORIN SILVIU RADU, SOS.
ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4, SC.
A, AP. 9, ETAJ 4, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2020 06505

39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea

formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, organizarea de croaziere, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale ferată,
transportul fluvial, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, închirierea de vehicule, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
transportul cu mașina, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstrații), furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminarii, închirierea de
echipament pentru scufundări libere, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
agenție de bilete (divertisment).

MEET ME OUTDOOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1305
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06506
(111)172998
15/09/2020
CLAUDIU-NICOLAE JOJATU,
STR. MANASTIRII 19 A, SAT
CIOLPANI, COMUNA CIOLPANI,
JUD. ILFOV, COMUNA CIOLPANI,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173516
15/09/2020
GABRIEL FLORINEL FLOREA,
STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

M 2020 06514

Etno Food
(511)

VIAȚA DE FREELANCER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.03; 26.04.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
administrație
comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare
de servere, analiza sistemelor informatice,
cercetare privind tehnicile de telecomunicații.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Bacon (slănină), fasole conservată, fructe
de pădure conservate, fiertură/bulion, mezeluri,
brânză, lapte bătut, carne uscată prin înghețare/
carne liofilizată, castraveciori (nu proaspeți),
șuncă, carne, piftie din carne, carne la conservă,
carne de porc, varză murată, cârnați, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, legume la
conservă, iaurt.
30. Biscuiți/fursecuri, chifle de pâine, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), chipsuri, ciocolată, condimente,
miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
maioneză, plăcinte cu carne, muștar, clătite, sos
pentru paste, produse de patiserie, plăcinte,
pizza, sandvișuri, înghețate pe băț, sos de roșii.
35. Publicarea de texte publicitare, publicitate,
furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, închirierea de material
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, publicitate
radio, închirierea de standuri de vânzare,
asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Închirierea fermelor.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de cantină.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06519

(111)173347

15/09/2020
BESTOIL ENERGY NONSTOP
SRL, BD. G-RAL GRIGORE BALAN
NR. 27, SC. A, AP. 8, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420016, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173139
15/09/2020
BESTOIL ENERGY NONSTOP
SRL, BD. G-RAL GRIGORE BALAN
NR. 27, SC. A, AP. 8, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420016, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
M 2020 06520

BESTOIL ENERGY
NONSTOP BO

BESTOIL ENERGY BO
(531)
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.15.25
(591) Culori revendicate: galben (RAL 1021),
roșu (RAL 3000), albastru (RAL 5002),
verde (RAL 6029)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și ridicata, servicii de
agenție de import-export.

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.02
(591) Culori revendicate: galben (RAL 1021),
roșu (RAL 3000), albastru (RAL 5002),
verde (RAL 6029), negru (RAL 9005),
gri (RAL 9006)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul și ridicata, servicii de
agenție de import-export.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06528
(111)172999
16/09/2020
MEDIAUNO SRL, STR. TURNUL
EIFFEL NR. 54, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ÎMPREUNĂ
PROTEJĂM ROMÂNIA
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(111)173001
16/09/2020
TRINITY COLLECTION S.R.L.,
CALEA MOŞILOR NR. 294, BL. 42,
SC. B, ET. 4, AP. 55, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06535

(740)

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

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173000
16/09/2020
IRIMIE, BASARAB, RUGE, POP,
ANDREI SCA, STR. HAIDUCULUI
NR. 6, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2020 06534

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

(540)

VERTIS LEGAL

TR TRIBERG
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile de bucătărie, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), forme
(ustensile de bucătărie).
24. Pânză, prosoape de faţă din material textil,
textile pentru baie (exceptând îmbrăcămintea),
lenjerie de pat, ţesătură, materiale textile de
filtrare, cearşafuri (textile)
28. Jucării, blocuri de construcţie (jucării), drone
(jucării), discuri zburătoare (jucării), jucării de
pluş, titirezi (jucării).
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.07; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06540

(111)173002

16/09/2020
BIANCO GROUP SRL, STR.
ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD
NR. 18, SAD 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

oferită de ferme de agrement, furnizare de
spații și material (tarabe, mese) pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
local public.
───────

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(111)173336

(210)
(151)
(732)

M 2020 06547

(740)

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

16/09/2020
GEORGE-EMANUEL NICU, STR.
BASARABILOR NR. 45, BL. 7, SC.
D, ET. 1, AP. 5, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(540)

DOMENIILE
MURANI - din 1781 (531)

Clasificare Viena: 05.01.16; 07.01.09;
24.09.03; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: crem, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante fast-food, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de camping pentru turiști (cazare),
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
servicii de cazare hotelieră, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), organizare de cazare
temporară, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de cazare pentru vacanțe, cazare temporară

5K Bio Cleaning Home
& Institutional Care
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.07.11; 05.01.16
(591) Culori revendicate: mov, verde
deschis,verde închis, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpun de proveniență bio
pentru mâini și față, detergenți lichizi de spălat
vase, detergenți lichizi pentru mașini de spălat
vase, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, produse pentru curățarea pardoselilor
(ceramică și lemn tare), ceară pentru mobilă,
produse pentru curățarea mobilierului, creme
pentru articole din piele, produse de curățare
a toaletei, preparate pentru curățarea sticlei,
soluții pentru curățarea covoarelor și textilelor,
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neutralizator cu miros pentru rufe și universal,
produse pre tratament pentru curățarea petelor
de pe rufe, soluții de ștergere, întreținere și
curățare a mașinilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate online pentru terți, și anume,
furnizarea de spațiu publicitar pe site-uri web
pe Internet, servicii publicitare și promoționale
pentru a facilita vânzarea de produse și
servicii de către terți pe o rețea globală de
comunicații, operarea piețelor online pentru
vânzători și cumpărători, promovarea produselor
și serviciilor terților, servicii de vânzare pe
internet, promovarea vânzărilor, inclusiv în
numele unor terți, servicii de comparare a
prețurilor, servicii pentru colectarea de informații
statistice, cantitative și calitative în legătură cu
vânzarea și revânzarea articolelor și serviciilor
printr-o rețea globală de calculatoare, informații
comerciale și consiliere către consumator,
servicii de agenţii import și export, comenzi
de servicii (pentru terți), servicii de vânzare
cu amănuntul și/sau en-gros, în magazine și/
sau prin intermediul computerelor și rețelelor
de comunicații globale, toate cele menționate
anterior în legătură cu preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, săpun de
proveniență bio pentru mâini și față, detergenți
lichizi de spălat vase, detergenți lichizi pentru
mașini de spălat vase, detergenți pentru rufe,
balsamuri pentru rufe, produse pentru curățarea
pardoselilor (ceramică și lemn tare), ceară pentru
mobilă, produse pentru curățarea mobilierului,
creme pentru articole din piele, produse de
curățare a toaletei, preparate pentru curățarea
sticlei, soluții pentru curățarea covoarelor și
textilelor, neutralizator cu miros pentru rufe
și universal, produse pre tratament pentru
curățarea petelor de pe rufe, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173436
16/09/2020
S.C. BENEDETTO CASA S.R.L.,
STR. CONCORDIEI NR. 24,
CAMERA 2, SAT MOȘNIȚA
VECHE, JUD. TIMIȘ, COMUNA
MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA
M 2020 06551

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

(540)

O oază de liniște
în inima Banatului
(531)

Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 02.09.01
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de catering hotelier, organizare
de mese la hoteluri, servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
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furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06556

(111)173003

16/09/2020
AUTOCARDO - SOLUȚII
INTEGRATE S.R.L., STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR. 12, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Madame prăvălie cu dichis
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.03.23
(591) Culori revendicate: auriu, bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Drajeuri romboidale (cofetărie), jeleuri de
fructe (cofetărie), șerbeturi (produse de
cofetărie), produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, trufe (produse
cofetărie),
produse
de
cofetărie
de
nemedicinale, bezele moi (produse de
cofetărie), deserturi preparate (produse
de
cofetărie), produse de cofetărie din ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
fructe, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
produse
de
din
ciocolată
cofetărie
nemedicinală, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de

cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie pe bază de făină, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, produse de
cofetărie pe bază de migdale, gustări
constând în principaldin produse de cofetărie,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe,
amestecuri pentru
prepararea
produselor de cofetărie dinînghețată, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de produse de cofetărie din zahăr,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse de
cofetărie, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate(produse de cofetărie), produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie vieneză,
produse de patiserie congelate, produse de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), amestecuri de patiserie,
rulouri (produse depatiserie), pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu fructe, coji pentru monaka (produse
de cofetărie), produse de patiserie conținând
crème, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse depatiserie 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

1311

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

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, produse de cofetărie pe bază de
arahide, produse decofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinalepe
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
integrală, pâine prăjită, pâine nefermentată,
pâine daneză, pâine semicoaptă,
pâine
proaspătă,
pâine multicereale, biscuiți din
pâine, batoane de pâine, hamburgeri în pâine

(sandvișuri), pâine cu umplutură, pâine și
chifle, pesmet din pâine, pâine prăjită (biscuiți),
pâine de malt, pâine nan (indiană), amestecuri
pentru pâine, concentrate de pâine, pâine cu
usturoi,pâine de secară, pâine cu stafide, pâine
umplută cu fructe, pâine făcută cu drojdie,pâine
aromată cu condimente, rulouri de pâine
umplute, lipii pentru sandvișuri (pâine), pâine
coaptă în prealabil, 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, amestecuri pentru pâine integrală,
pateuri (patiserie).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice,servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele 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
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băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de catering.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06562

(111)173004

17/09/2020
DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.
BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

HAI HUI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.02
(591) Culori revendicate: negru, albastru,
galben, verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire și alte substanţe de spălare,
odorizante, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, săruri de albire, sodă de
albire, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, preparate de curățare, preparate pentru
îndepărtarea culorii, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate cosmetice pentru băi,
bețișoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
degresanți, alții decât cei utilizați în procese de
fabricare, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile

medicale, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant, balsam
pentru ţesături, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, înălbitor de rufe/
preparate pentru albirea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, ceară pentru pardoselile din
parchet, lichide antiderapante pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă și pardoseli, soluţii de
degresare, cremă pentru pantofi, cremă de
ghete, săpun, pudră de talc pentru toaletă.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţa din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervete de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleată cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
de recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06563

(111)173005

17/09/2020
DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.
BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleată cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
pe recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic.
───────

HAI HUI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.04
(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţă din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervete de bucătărie, coș de gunoi,

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06564

(111)173006

17/09/2020
DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.
BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

ROD
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.03.17
(591) Culori revendicate: albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri și cuțite de bucătărie și
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ustensile de tăiat de bucătărie, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, desfăcătoare
de conserve, curățitoare de fructe, dălți pentru
gheață, răzătoare mandoline pentru bucătărie,
polonice, cuţite de mărunțit/cuțite de descărnat,
desfăcătoare de stridii, bricege, cuţite pentru
pizza neelectrice, pisăloage pentru sfărâmat,
spatulă (unelte de mână), feliatoare de legume/
mărunțitoare de legume, dispozitive de tăiat folia
de pe dop, acţionate manual.
21. Ustensile și recipiente uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor,
boluri, cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
tirbușoane, seturi de recipiente pentru ulei
și oţet, veselă, capace pentru farfurii/capace
pentru veselă, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, tigăi pentru prăjit, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
termosuri, fierbătoare, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, suporturi de cuţițe pentru
masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan, capace pentru
vasele de gătit, vase, produse de olărie, boluri de
salată, cleşti pentru salată, farfurioare, solniţe cu
orificii de presărare/solnițe tip vas, linguri-cupe
pentru uz casnic.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173008
17/09/2020
DECENU NOI RETAIL S.R.L.,
SOS. BUCUREŞTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P5, SPAŢIU
NR. 68, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA
M 2020 06566

Simina
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 02.03.30;
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri şi uleiuri esențiale,
preparate de albire şi alte substanțe de spălare,
odorizante, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, săruri de albire, sodă de
albire, șervetele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curăţare, șervetele umede
impregnate cu loţiuni cosmetice, șervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
șervetele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alții decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, degresanţi, alții decât cei utilizați în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru
pardoselile din parchet, lichide antiderapante
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pentru pardoseli, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, soluții de degresare, cremă pentru
pantofi, cremă de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, beţişoare universale cu vată de uz
personal.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepția mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperţi/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
faţă, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, șervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), șervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, șervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepţia pensulelor,
perii pentru încălţăminte, găleţi/vedre, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de
uz casnic, șervete de bucătărie, coş de
gunoi, cârpe de sters praful (pânze), ustensile
pentru şters praful de pe mobilă, găleată cu
storcător pentru mopuri, storcător pentru mopuri,
mopuri, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor şi lingurilor,
boluri, cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
tirbuşoane, seturi de recipiente pentru ulei
şi oţet, veselă, capace pentru farfurii/capace
pentru veselă, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, tigăi pentru prăjit, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
termosuri, fierbătoare neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, suporturi de cuţite pentru
masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porțelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, clești pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solniţe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic, bureți
pentru vase, lavete de spălat vase.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173009
17/09/2020
MARIAN PETCU, CALEA
MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 06570

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

(540)

Arteroprotect
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, produse cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice şi preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetic
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi (preparate
de uz medical), preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
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respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173011
17/09/2020
ACQUIRA FRESH S.R.L., STRADA
VIRTUȚII NR. 13, BLOC R5B, SC
1, AP 23, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
M 2020 06579

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06572

(111)173010

17/09/2020
MARIAN PETCU , CALEA
MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Acquira FRESH
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 05.03.13;
26.01.16; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Fructe și legume proaspete.

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

(540)

Mentosan - pastila
albastră pentru gât

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente alimentare de uz
medical şi preparate dietetice, remedii naturale
şi farmaceutice, băuturi de uz medical, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
inhalanţi, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor respiratorii
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06585
(111)173012
17/09/2020
XPERIENCE CAFFE SRL, SAT.
ARCHIS NR.128, JUD. ARAD,
COMUNA ARCHIS, ARAD,
ROMANIA

ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173015
17/09/2020
TAME & ROAR SRL, STR. OITUZ
NR. 32, SAT BRANESTI, JUD.
ILFOV, COMUNA BRANESTI,
ILFOV, ROMANIA
M 2020 06587

(540)

TAME
(531)

XPERIENCE CAFFE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
11.03.04; 25.01.05; 05.03.13; 20.07.02;
29.01.13
(591) Culori revendicate: verde, maro,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export.
43. Servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de baruri, servicii de snackbaruri, servicii de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de baruri de sucuri de fructe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de informații despre servicii de
bar.
───────

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
preparate cosmetice, cosmetice pentru copii,
beţişoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
creme pentru articolele din piele/ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, geluri de albire a denţilor,
paste de dinţi nemedicinale, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare/
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depilatoare, ceară depilatoare, preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate nemedicinale, preparate de curăţare
uscată, apă de colonie, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor,
nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
gene false, unghii false, apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea
de corp din latex lichid de uz cosmetic,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, grăsimi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni de păr
nemedicinale, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixativ
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri cosmetice,
beţişoare parfumate, apă de lavandă, ulei
de lavandă, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, preparate pentru
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, geluri
pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri
medicale, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, esenţă de mentă (ulei esenţial),
mentă pentru parfumerie, ceară pentru mustaţă,
apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale,
lac de unghii/vopsea de unghii, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru
unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
parfumerie, parfumuri, preparate fitocosmetice,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), ulei de trandafir, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, şampoane nemedicinale,
săpun pentru ras, preparate pentru ras, creme
de albit pielea/creme pentru albirea pielii, pietre
pentru netezire, săpun, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecţia solară,
pudră de talc, pentru toaletă, benzi pentru
albirea dinţilor, serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate de
toaletă nemedicinale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06588

17/09/2020

(111)173014

NICOLETA-CLAUDIA
TOMA, BULEVARDUL GARII
NR. 20, AP. 31, JUD. BRASOV,
BRASOV, 531000, BRAȘOV,
ROMANIA

Zero Plastic
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Publicarea, raportarea și redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
───────

(111)173017

(210)
(151)
(732)

M 2020 06590

(740)

CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

17/09/2020
EVOX PROTRADE S.R.L., STR.
TURBINEI NR.1A, AP.29, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MYAUTOPRO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
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la accesorii pentru automobile, furnizare de
informații prin internet privind vânzarea de
automobile, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06592

(210)
(151)
(732)

(740)
(111)173018

17/09/2020
S.C. A&A INDEPENDENT
CONSULTING S.R.L., STR. VICINA
NR. 3, BL. 33, SC. 2, ET. 4, AP. 80,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 051925,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.08; 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24
(591) Culori revendicate: galben (Pantone
109C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
financiară,
consiliere
36. Asistență
independentă în materie de planificare
financiară, consultanță privind managementul
riscului
(financiară),
consultanță
privind
asistență financiară pentru educație, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
facilitare și intermediere pentru finanțare,
management financiar și planificare financiară,
servicii bancare, servicii bancare și financiare.
───────

SC NOMENIUS SRL, STR. G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A, AP. 11,
SECTOR 6, BUCURESTI

(540)

Dreamland
(531)

A&A Consulting

(111)173291
17/09/2020
ELENA DANIELA PETRE, STR.
STRĂMOȘILOR NR. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 06593

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.04.01;
26.01.01
(591) Culori revendicate: galben, verde,
roz,albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Adezivi pentru papetărie sau menaj,
articole de papetărie și materiale (accesorii)
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, lucrări de artă litografică
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate (tipărituri), publicații imprimate,
publicații educative, publicații periodice, cărți
școlare, cărți educative, cărți ilustrate, cărți
documentare, cărți manuscrise, cărți manuale,
manuale tipărite, tipărituri, rechizite școlare,
desene (tipărituri), cărți de povești, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ (cu excepția aparatelor),
diplome de premiere tipărite.
41. Editare de publicații, publicare de cărți,
închirieri de cărți, servicii de bibliotecă,
publicare de manuale, teste educative,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, organizarea de programe didactice,
închiriere de materiale didactice, furnizarea de
publicații de literatură didactică, nedescărcabile,
publicare de materiale didactice, organizare
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de activități didactice, servicii de evaluare
didactică, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment și
sport acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut,
servicii de învățământ, servicii de învățământ
preșcolar, servicii de învățământ primar, servicii
specifice instituțiilor de învățământ, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, creșe (educație), servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), publicare
de manuale școlare, servicii școlare (educație),
servicii școlare pentru predarea de limbi străine,
producția pieselor de teatru, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, mentorat
educațional pentru copii de vârstă școlară,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, organizare și coordonare
de baluri, cursuri în cadrul taberelor educative,
tabere de vară (divertisment și educație), cursuri
de motricitate pentru copii preșcolari, servicii de
cluburi (divertisment sau educație).
43. Furnizare de programe după școală (cazare
și mâncare), furnizare de programe înainte
de școală (cazare și mâncare), servicii de
grădinițe pentru copii (cazare și mâncare),
grădinițe și centre de supraveghere de zi (cazare
și mâncare), furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
creșă, servicii de cantine, servicii de bufete
cu autoservire, prepararea mâncării, servicii de
bufet, servicii de catering pentru școli, organizare
de banchete (mâncare și băutură), îngrijire de
copii preșcolari și sugari în centre de îngrijire de
zi (cazare și mâncare).
───────

(111)173330
18/09/2020
S.C. AUTO GROUP C.M.B. S.R.L.,
STR. TRIBUNUL ANDREICA
NR. 2A, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06598

(740)

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

MEZÖ FARM
(531)

Clasificare Viena: 05.07.02; 26.04.04;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: roșu, verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini agricole cum ar fi seceratori,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
maşini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare (maşini) de recoltat, presă de
balotat paie, distribuitoare de fertilizanţi,
de îngrăşăminte, încărcătoare pentru maşini
agricole, maşini agricole pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânţare, maşini-unelte agricole,
maşini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole pentru integrarea substanţelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
și silvicultură, maşini agricole de tăiat şi
colectat iarbă, dispozitive şi scule electrice
pentru grădinărit, maşini și aparate agricole, de
grădinărit şi silvice, accesorii pentru uneltele
agricole cum ar fi: racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de şenile
pentru maşini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole şi horticole şi piese şi
accesorii pentru acestea cum ar fi: atomizoare
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sub formă de piese pentru maşinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pământ pentru scopuri
agricole, maşini de decorticat porumb remorcate
de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acţionate manual, dispozitive de adunat
fânul în căpiţe, aparate de muls și ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului/
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini de
întindere/întoarcere a fânului, maşini de tuns
pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, maşini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, maşini pentru
rostuirea dinţilor de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate, dispozitive de alimentare
și control pentru garduri electrificate.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de vânzare, cu amănuntul și cu ridicata, în
legătură cu: maşini, utilaje și aparate agricole,
de grădinărit și de silvicultură, articole de
grădinărit și scule manuale și electrice de
grădinărit, pe benzină, electrice sau manuale,
garduri electrificate, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 7,8,9,11,12,21 și
anume: utilaje, maşini, aparate, scule legate de
agricultură, grădinărit, silvicultură, zootehnie și a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod (comerţ intern şi internaţional).
39. Transport, ambalare şi depozitare de maşini,
utilaje și aparate agricole, de grădinărit și de
silvicultură, articole de grădinărit, scule manuale
și electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produse din
clasele 7, 8, 9, 11, 12, 21 și anume: utilaje,
maşini, aparate, scule legate de agricultură,
grădinărit, silvicultură,
zootehnie
și
a
accesoriilor acestora.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173435
18/09/2020
ARC-ROM TRADING S.R.L.,
STR. VASILE LASCĂR NR. 18,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
M 2020 06603

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

(540)

AR ARC-ROM TRADING
(531)

Clasificare Viena: 02.01.08; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Diamante
pentru
tăiat
geamurile
(componente ale maşinilor), unelte cu vârf de
diamant pentru tăierea metalelor, freze rotative
(maşini), freze rotative (piese de maşini), capete
de freze (piese pentru maşini), freze (maşini).
35. Regruparea în avanțajul terţilor de role
abrazive, benzi abrazive, folii abrazive, pietre
abrazive, instrumente abrazive (maşini), discuri
abrazive cu șmirghel, discuri abrazive (mașiniunelte), scule abrazive folosite cu mașini, discuri
abrazive cu acționare electrică, roți abrazive
pentru polizoare mecanice, discuri abrazive
pentru polizoare mecanice, instrumente abrazive
(unelte pentru mașini), pietre abrazive (unelte
acționate manual), pietre abrazive (unelte
acționate manual), pietre abrazive (unelte
acționate manual), discuri abrazive pentru
mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive pentru
mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
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de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea pietrei,
discuri, bureți diamantaţi, dischete cu răşină
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții în
scop publicitar, comercial și de promovare, toate
acestea pentru role abrazive, benzi abrazive, folii
abrazive, pietre abrazive, instrumente abrazive
(mașini), discuri abrazive cu șmirghel, discuri
abrazive (mașini-unelte), scule abrazive folosite
cu mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese

pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încieiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea pietrei,
discuri, bureți diamantaţi, dischete cu răşină,
servicii de vânzare amanantul şi cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la role abrazive, benzi abrazive, foiii abrazive,
pietre abrazive, instrumente abrazive (mașini),
discuri abrazive cu șmirghel, discuri abrazive
(mașini-unelte), scule abrazive folosite cu
mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrzîve
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane, pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
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si echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale si artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea
pietrei, discuri, bureți diamantaţi, dischete cu
răşină, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la role abrazive, benzi abrazive, folii abrazive,
pietre abrazive, instrumente abrazive (mașini),
discuri abrazive cu șmirghel, discuri abrazive
(mașini- unelte), scule abrazive folosite cu
mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini- unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea
pietrei, discuri, bureți diamantaţi, dischete cu
răşină, publicitate, publicitate online într-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin Internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173019
18/09/2020
PAUL ANDREI OLTEAN, STR.
BISERICII NR. 59, JUDEŢ ARGEŞ,
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA
STELA OLTEAN, STR. BISERICII
NR. 59, JUDEŢ ARGEŞ, BASCOV,
ARGEȘ, ROMANIA
M 2020 06605

DP DENTAL PRIME
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
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inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în domeniul stomatologiei şi serviciilor de igienă
dentară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06606

(111)173222
18/09/2020
BUSINESS INTELLIGENCE
FACTORY S.R.L., DRUMUL
TABEREI NR. 92, BL. C7, SC.
H, ET. 3, AP. 289, BUCURESTI,
061406, ROMANIA
M 2020 06610

(111)173020

18/09/2020
CHROMOSOME DYNAMICS SRL,
DRUMUL VALEA FURCII NR.
156-158, BL. C1, ET. 4, AP. 24,
SECTOR 6, BUCURESTI, 014135,
ROMANIA

Business Intelligence
achieving together
(531)
(511)

CHRD full agribusiness
consulting services
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
Culori revendicate: albastru (HEX
#00008B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Consultanță
și
servicii
consultative
referitoare la agricultură, horticultură și
silvicultură.
───────

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.15.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
inclusiv servicii de abonamente la servicii de
telecomunicaţii, pentru terţi, administrarea
comercială a licenţelor produselor şi serviciilor
pentru terţi, cercetări pentru
afaceri,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, expertiză în
afaceri, informaţii despre afaceri, investigaţii
pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de audit financiar, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, servicii de recrutare de
personal, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri
de mărfuri, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, compilaţii statistice, consultanţă
pentru
probleme
legate
de
personal,
contabilitate/ținerea
evidenței
contabile,
publicitate prin texte publicitare, întocmire de
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declaraţii fiscale, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
întocmire de extrase de conturi, facturare,
managementul
computerizat al fișierelor,
servicii de administrare a hotelurilor, închiriere
de material publicitar, închiriere de spaţii
publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, vânzare la licitaţie,
servicii de manechine în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, sondaje de opinie,
recrutare de personal, studii de piaţă, pregătirea
şi publicarea de texte publicitare, publicitate
pentru serviciile incluse în clasele 35, 41 şi 45,
servicii de revista presei, servicii de secretariat,
gestionarea afacerilor comerciale pentru
serviciile din clasele 35, 41 şi 45, administraţie
comercială pentru serviciile din clasele 35, 41 şi
45, lucrări de birou pentru serviciile din clasele
35, 41 şi 45, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, outlet-uri, mall-uri,
prin
cataloage
de
vânzare
prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de
abonamente la ziare, pentru terţi, postarea de
afișe publicitare, servicii de agenţii de
import-export, servicii de agenţii de informaţii
comerciale, servicii de agenţii de publicitate,
analiza preţului de cost, difuzare de anunţuri
publicitare, servicii de achiziţionare pentru
terţi, servicii pentru compararea preţurilor,
prezentarea produselor prin toate mijlocele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
informaţii şi
sfaturi
comerciale
pentru
consumatori, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică,
relaţii publice, servicii de
promovare a vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de card de loialitate, gestionarea
unui program de reducere pentru a permite
participanţilor să obţină reduceri la bunuri şi
servicii prin utilizarea unuicard de membru cu
discount, asistenţă pentru societăţi comerciale
sau industriale privind coordonarea activităţilor
comerciale, căutare în fişiere IT (pentru
terţi), planificarea şi supravegherea dezvoltării
organizaţionale a societăţilor, intermedierea de
contracte pentru terţi, privind vânzarea
şi
cumpărarea de mărfuri, intermedierea de
contracte pentru terţi, privind prestarea de
servicii.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi

sportive şi culturale, inclusiv servicii de
publicare, servicii de publicare on-line, punerea
la dispoziţia publicului a publicaţiilor on-line
nedescărcabile, cursuri prin corespondenţă,
orientare profesională (consiliere educațională
sau de instruire), exploatarea publicaţiilor
on-line nedescărcabile,organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, instruire
practică (demonstrații), informaţii în materie de
educaţie, învaţământ, redactarea de texte,
altele
decât textele publicitare, subtitrare,
servicii de traducere, servicii de instruire şi
învaţământ în domeniul juridic: studiouri de
cinema, servicii ale cluburilor sănătate
sănătate
și
fitness),
(antrenamente de
servicii de animatori (amuzament), agenţii de
modele pentru artişti, organizarea de tombole
şi loterii, servicii de casino (divertisment),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
închirierea de decoruri pentru spectacole,
servicii de discotecă (divertisment), servicii de
parcuri de distracţie, divertisment radiofonic şi
televizat, exploatarea sălilor de jocuri, a
terenurilor de golf, servicii de procesare de
imagini digitale, jocuri on-line într- o reţea de
calculatoare, organizarea de concerte, servicii
de planificarea de recepţii (divertisment),
informaţii în materie de recreere, reprezentaţii
teatrale, rezervarea de locuri pentru spectacole,
producţie de spectacole, prezentarea
de
spectacole live, studiouri deînregistrare, servicii
pentru organizare de timp liber (divertisment),
furnizarea de servicii educaţionale pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă,
servicii de locuri de joaca pentru copii, servicii
de
divertisment
pentru
copii,
servicii
educaţionale pentru copii, servicii oferite de școli
de grădiniţe, producţia de emisiuni radio şi TV,
organizarea şi conducerea de evenimente cu
public, organizarea șiconducerea de colocvii.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
investigaţii cu privire la antecedentele
persoanelor, servicii de arbitraj, gestionarea
drepturilor de autor, consultanță profesională
(juridică) cu privire la aspecte şi probleme
juridice, cercetări judiciare, cercetări juridice,
servicii de protecţie civilă, consiliere
în
proprietate intelectuală, servicii de contencios,
acordarea de licenţe de
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proprietate intelectuală, mediere, servicii de
supraveghere în materie de proprietate
intelectuală, compilarea de informaţii legale,
furnizarea de servicii juridice, furnizarea de
informaţii juridice, oferirea de consiliere juridică
în domeniul francizelor, servicii juridice de
anchetă, servicii juridice de cercetare, servicii
de investigaţii
juridice,
oferirea
de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică,
servicii juridice de administrare a afacerilor,
servicii de notariat, servicii oferite de un
avocat, servicii oferite de un cabinet de
avocat, preluarea relaţiilor cu autorităţile
pentru terţi (reprezentare juridică), tutele
(asistenţă legală), intermediere de know- how
juridic (francizare), servicii de pază şi protecţie,
agenţii de detectivi, servicii funerare, restituirea
de obiecte găsite, servicii de agenţii
matrimoniale, servicii de agenţii de adopţie,
închirierea de îmbrăcăminte, îngrijirea copiilor la
domiciliu (babysitting), servicii de înregistrare
mărci, licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice), servicii alternative de
soluţionare a litigiilor, servicii de înregistrare a
numelor domenii de internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06611

(111)173198

18/09/2020
FLY MUSIC SRL , STR. POMPIER
GHEORGHE COLTUNEAC NR. 4,
SAT BOSANCI, JUD. SUCEAVA,
COM. BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

Rigoletti suono elegante

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
15. Accesorii pentru instrumente muzicale,
acordeoane, acordoare pentru instrumente
muzicale electronice, ancii, ancii (instrumente
muzicale),
ancii
(lame
la
muștiucul
instrumentelor muzicale de suflat), ancii
pentru instrumente muzicale, ancii pentru
utilizare la muștiucurile instrumentelor de
suflat, aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice controlate prin computer,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate pentru acordarea instrumentelor
muzicale, aparate pentru întorsul paginilor la
partituri, aparate și instrumente electronice
de muzică, arcușuri de erhu, arcușuri
pentru instrumente muzicale, armonici, armonii,
baghete de dirijor, baghete pentru arcușuri,
balalaici (instrumente muzicale cu coarde),
bandoneoane, banjouri, basuri acustice, basuri
electrice, basuri (instrumente muzicale), benzi
de hârtie perforată care conțin muzică pentru
utilizare cu pianoforte, benzi perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte, bețe
pentru timpane, (instrumente muzicale), bețe
pentru tobe, bucine (trompete), bucium, goarnă
(bugle), cabluri de prindere pentru utilizare cu
tobe premier, căluș pentru timpane, călușuri
pentru instrumente muzicale, capodastru
(instrumente muzicale), carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cartele perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
castaniete, catgut pentru instrumente muzicale,
celeste (instrument muzical), chitare, chitare
acustice, chitare bas, chitare bas electrice,
chitare electrice, chitare japoneze cu trei
corzi (shamisen), cimbale, cimpoaie, cimpoaie
(instrumente muzicale), cinele (instrumente
muzicale), citere, clape pentru instrumente
muzicale, clape pentru piane, clarinete, clarinete
japoneze din bambus (shakuhachi), clavecine,
claviaturi muzicale electronice, claviaturi pentru
instrumentele muzicale, claviaturi pentru
piane, claviete (instrumente muzicale), clopote
din metal (instrumente muzicale), clopote
(instrumente muzicale), clopote tubulare,
clopoței (instrumente muzicale), coarde de erhu,
coarde de harpe, coarde de tobă, coarde pentru
instrumente cu coarde de tip japonez, coarde
pentru instrumente muzicale, coarde pentru
piane, unelte de acordare pentru instrumente cu
coarde, colofoniu pentru instrumente muzicale
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cu coarde, concertine, contrabasuri, cornete
cu piston, corni englezi, corni francezi, corni
(instrumente muzicale), corzi de chitara, corzi
de chitara care conțin oțel, corzi de oțel
pentru chitară, corzi pentru instrumente muzicale
occidentale, corzi pentru instrumente muzicale,
cuie pentru întins coardele la instrumentele
muzicale, curele de chitară, curele de umăr
pentru chitară, cutii muzicale, cutii muzicale (nu
jucării), cutii muzicale sub formă de figurine
din porțelan biscuit, cutii pentru instrumente
muzicale, diapazoane, discuri perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
dispozitive pentru acordarea instrumentelor
muzicale, djembe (instrument muzical), dopuri
pentru transformarea flautelor cu găuri deschise
în flaute cu găuri închise, drâmbe (instrumente
muzicale), echipamente pentru muzică sintetică,
erhu (instrument muzical cu două coarde
acționate prin frecare), eufonii, fagoturi, fagoturi
duble, flașnete, flaute, flaute chinezești, flaute
cu cioc (instrumente muzicale), flaute de
bambus, flaute (instrumente muzicale), flaute
japoneze (yokobue), flaute verticale chinezești
din bambus (xiao), flauturi, fluiere de bambus
(danso), fluiere (instrumente muzicale), fluiere
verticale de bambus (hichiriki), fluiere verticale
de bambus (shoh), foale de instrumente
muzicale, genți pentru transportul instrumentelor
muzicale cu claviatură, genți special adaptate
pentru transportul instrumentelor muzicale,
glockenspiel-uri (instrument muzical), gonguri,
grupuri de clopote (instrumente muzicale),
güiro (instrument muzical), hamuri pentru
instrumente muzicale, harpe, harpe orientate
(koto), hârtie perforată care conține muzică
pentru utilizare cu pianoforte, huqin (viori
chinezești), huse adaptate pentru instrumentele
muzicale, huse pentru instrumente muzicale,
huse pentru piane (croite pe formă),
înălțătoare de arcuș pentru instrumente
muzicale, instrumente cu claviatură, instrumente
cu coarde, instrumente cu coarde lovite,
instrumente cu percuție, instrumente de alarmă,
instrumente de muzică, electronice, instrumente
de percuţie, instrumente de suflat, instrumente
de suflat din lemn, instrumente din alamă,
instrumente muzicale, instrumente muzicale
care conțin aranjamente pentru producerea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
conțin aparate pentru producerea semnalelor
audio, instrumente muzicale care încorporează
aparate
pentru
modificarea
semnalelor
audio, instrumente muzicale care conțin
aranjamente pentru modificarea semnalelor
audio, instrumente muzicale controlate prin
calculator, instrumente muzicale controlate

de calculator, instrumente muzicale controlate
de microprocesoare, instrumente muzicale
electronice, instrumente, instrumente muzicale
electrice şi electronice, instrumente muzicale
electronice, electrice şi mecanice, instrumente
muzicale electrice, instrumente muzicale
japoneze tradiţionale, instrumente muzicale
mecanice, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente muzicale de stil occidental,
kazoo (instrument muzical), kazoo (instrumente
muzicale nu de jucărie), lăute, lăute japoneze
(biwa), lire (instrumente muzicale), mandoline,
manivele pentru chei de acordaj chitară,
maracas (instrumente muzicale), marimbe
(instrumente muzicale), maşini de muzică
de fundal electronice (instrumente muzicale),
maşini de ritm electronice cu comandă automată
(instrumente muzicale), maşini electronice
de efecte de sunet (sintetizatoare), maşini
electronice de ritm, maşini pentru efecte
sonore sub formă de instrumente muzicale,
mecanisme pentru cutii muzicale, membrane
de tobă, membrane pentru flaute chinezeşti,
morin khuur (instrument mongol cu coarde
acţionate prin frecare), muştiucuri din ebonită
pentru instrumente muzicale, muştiucuri pentru
instrumente muzicale, oboaie, ocarine, ocarine
chinezeşti (xun), orgi, orgi electronice, orgi
(instrumente muzicale), pad-uri pentru tobe de
exersare, păr de cal pentru arcuşuri, păr de
cal pentru arcuşuri de vioară, pedale pentru
efecte sonore, pentru instrumente muzicale,
pedale pentru instrumente muzicale, pedale
pentru tobe (instrumente muzicale), pene
de chitară, pene japoneze (bachi), pene
japoneze (tsume), pene pentru instrumente cu
coarde, pene (piese de instrumente muzicale),
piane, piane automate, piane de concert,
piane digitale automate, piane electrice, piane
electrice automate, piane electronice, piane
mecanice, picioare (cuie de sprijin) pentru
violoncele, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, piculine, pipa (chitare chinezeşti),
protecţii de membrane pentru flaute chinezeşti,
punţi pentru chitară, pupitre pentru partituri,
rafturi adaptate pentru susţinerea instrumentelor
muzicale, regulatoare de intensitate pentru
piane mecanice, rulouri pentru instrumente
muzicale (pianete), rulouri muzicale perforate
pentru instrumente muzicale (pianete), rulouri
muzicale perforate pentru utilizare cu piane
automate, saxofoane, serpentine (instrumente
muzicale), set de lobe, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), sintetizatoare, sintetizatoare
electronice, sintetizatoare electronice de
muzică, sintetizatoare electronice sub formă
de
intrumente
muzicale,
sintetizatoare
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(instrumente muzicale), sintetizatoare pentru
sunet electronic, sistre (instrumente muzicale),
sitare (instrumente muzicale cu corzi), şofare
(instrumente muzicale), stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative pentru
instrumente muzicale, stative pentru ţitere
chinezeşti, suluri de benzi de hârtie perforată
care conţin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
suona (trompete chinezeşti), supape pentru
instrumente muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, suporturi de braţ pentru chitară,
suporturi pentru instrumente muzicale, surdine
pentru instrumente muzicale, surdine electronice
de studiu pentru instrumente muzicale, tamtamuri, ţambale, tamburine, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), tastaturi electronice
(instrumente muzicale), timpane, timpane
(instrumente muzicale), ţitere, ţitere chinezeşti,
ţitere coreene cu douăsprezece corzi (ga-yageum), ţitere coreene cu şase corzi (geo-mungo), tobe, tobe bongo, tobe conga, tobe de
oţel (instrumente muzicale), tobe electronice,
tobe (instrumente muzicale), tobe japoneze de
mână (tsuzumi), tobe japoneze (taiko), tobe
mari, tobe robotizate, tonometre (marcatoare
de frecvenţă), trâmbiţe, triangluri (instrumente
muzicale), triunghiuri (instrumente muzicale),
tromboane, tromboane (instrumente muzicale),
trompete, tub de ploaie (instrumente muzicale),
tube (instrument muzical de suflat), tuburi
de orgă, tuburi de suflat, tuburi de suflat
(muzicale), ukulele, valize pentru instrumente
muzicale, vârfuri pentru comutatoare de
chitară, viole, violoncele, viori, viori orientale
(kokyu), xilofoane, xilofoane din fier, zornăitoare
(instrumente muzicale).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri în special a
celor din clasa 15 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru interpreţi de
muzică, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare în
materie de activităţi de marketing, administrarea
afacerilor
magazinelor
de
comerţ
cu
amănuntul, administrarea vânzărilor, asistenţă

comercială cu privire la imaginea comercială,
asistenţă
comercială
în
managementul
afacerilor, asistenţă în administrarea afacerilor,
managementul activităţilor de impresariat
artistic, organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, publicitate, publicitate online printro reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole muzicale şi accesorii
pentru aceste articole, servicii de comerţ
cu amănuntul online pentru muzică şi filme
descărcabile şi preînregistrate, servicii de agenţii
de import şi export, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul instrumentelor muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile.
───────

(111)173021

(210)
(151)
(732)

M 2020 06612

(740)

SC INTELECT SRL, B-DUL DACIA,
NR. 48, BL.D-10, AP. 3, ORADEA,
410346, BIHOR, ROMANIA

18/09/2020
VANDANA COM SRL, STRADA
CALEA SANTANDREI NR.26,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Vandana
(531)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
36. Servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, parcare și depozitare de vehicule.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de traducere
și interpretare, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, consultanță
în materie de planificare de evenimente speciale
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni.
───────

(111)173022
18/09/2020
S.C. DOG GUARD SECURITY
S.R.L., STR. BUJORULUI NR. 2,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06617

(740)

CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DOG GUARD SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.09
(591) Culori revendicate: roșu, gri, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport securizat de valori, transport de
bani și valori, transport de valori păzit, transport
de valori în vehicule securizate.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de pază contractuale, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
pază, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de anchete juridice, servicii

1330

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

juridice, servicii de cercetare de informații
juridice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06619

(111)173075

18/09/2020
LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, CORPUL C2,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

NOMENIUS SRL, STR. G.M.
ZAMFIRESCU, NR. 46, BL. 22A, AP.11,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PERMIS DE ANTREPRENOR
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, administrare de afaceri,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, postarea de afișe
publicitare, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, servicii de agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
crearea materialului publicitar, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
furnizare de informații de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, publicitate online,
servicii de comenzi online, închiriere de spațiu
publicitar online, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de relații cu publicul, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare de informații publicitare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale, cu
scop comercial, publicitar sau de promovare,
editare și actualizare de texte publicitare în

scop comercial, estimări pentru marketing,
intermediere publicitară, marketing digital,
marketing de referință, marketing de produse,
optimizarea traficului pe site, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
distribuirea de mostre de produse în scop
publicitar, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, pregătire
de campanii publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, planificare de strategii de marketing,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
producție de clipuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de materiale publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
proiectare de studii de marketing, promovarea
comercială, marketing pentru evenimente,
servicii de stabilire a relațiilor comerciale,
analiza costurilor, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, informații despre metode
de vânzare, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, organizare de cumpărări
colective, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, organizarea întâlnirilor de afaceri,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizare de evenimente de divertisment și
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evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, furnizare de publicații online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de documente, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de materiale didactice,
publicare de manuale de instruire, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de
materiale educative, publicare multimedia, altele
decât cele publicitare, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, împrumut de
cărți și publicații periodice, organizarea și
conducerea de congrese, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, activități de
divertisment, sportive și culturale, certificare de
competențe profesionale (acreditare), consiliere
în carieră (educație), servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173023
21/09/2020
BEST DENTAL STUDIO SRL,
STRADA DRISTORULUI
NR.97-119, BL.63, SC.2, AP. 328,
SECTOR 3, BUCURESTI, 31534,
ROMANIA
M 2020 06628

BDS BEST DENTAL STUDIO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.01.18; 29.01.12
(591) Culori revendicate: verde (HEX
#43B02A), roz (HEX #F04E98)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Substanţe profilactice dentare, rășini sintetice
utilizate în stomatologie, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie.
10. Freze folosite în stomatologie, piese
protetice pentru stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, irigatoare
orale utilizate în stomatologie.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, servicii de stomatologie veterinară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06633

(111)173483

21/09/2020
LEEA'S ROOM SRL, STR. COZIEI
NR.32, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

scaune pentru bebeluși, scaune de copii, țarcuri
(pentru copii).
───────

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

(540)

(111)173024

(210)
(151)
(732)

M 2020 06640

(740)

COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 06,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

21/09/2020
FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 29-31, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FIRST BANK CREDITUL
DE ORIUNDE
(511)

Leea's Room
Furniture for kids
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.02.01; 03.02.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
scaune balansoare pentru copii, birouri, cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), comode,
cutii pentru jucării (mobilier), dulăpioare, divane,
divane cu spații de depozitare, etajere,
grilaje din lemn, grilaje de siguranță (bariere)
extensibile pentru scări, lăzi de depozitare
nemetalice, leagăne pentru verandă, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru copii, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mobilier pentru
bebeluși, mobilier, paturi, pătuțuri pentru copii,
dispozitive nemetalice de protecție pentru
mobilier, piese de mobilier, panouri decorative
din lemn (mobilier), rafturi utilizate ca piese de
mobilier pentru copii, rafturi modulare (mobilier),

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare
de
prezentări,
expuneri
și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
coordonare și organizare de expoziții,
evenimente și demonstrații cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații în materie de
comerț și servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de consultanță în afaceri, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, studii de piață,
colectarea și sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de tranzacționare și schimb
valutar, servicii de tranzacționare de mărfuri și
titluri de valoare, servicii de împrumut, de credit
și leasing financiar, servicii de recuperare a
datoriilor și de factoring, servicii de investiții,
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investirea fondurilor, subscrieri financiare și
emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii bancare cu numerar,
cec și ordine de plată, servicii de carduri
bancare, servicii fiscale și vamale, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
evaluare financiară și furnizare de rapoarte de
credit, servicii de evaluare, planificare financiară,
servicii de finanțare, servicii privind capitalul
de risc, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06643

(111)173299

21/09/2020
SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU KYPRIANOU&
AGIOU ANDREOU, 1 LOUCAIDES
BUILDING, ETAJ 2, APARTAMENT
21, 3036 LIMASSOL, LIMASSOL,
CIPRU
S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR. 14, ET. 1, AP. 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MINEAPP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, apă micelară, loţiuni pentru uz
cosmetic, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
antiperspirante (produse de toaletă), truse
cosmetice umplute, deodorante de uz personal,
preparate de duş pentru igienă personală
sau folosite ca deodorant (produse de
toaletă), şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru machiaj, produse de
demachiere, măşti cosmetice, lapte demachiant
pentru toaletă.
5. Produse farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, alimente, preparate, substanţe
şi băuturi dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, suplimente dietetice
pentru oameni şi animale, preparate şi

substanţe medicinale, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de vitamine şi/sau minerale, suplimente
nutritive, medicamente, băuturi de uz medicinal,
ceaiuri medicinale, preparate nutraceutice
de uz terapeutic sau medical, dulciuri
farmaceutice, suplimente homeopate, alimente
pentru bebeluşi, dezinfectanţi şi antiseptice,
creme, loţiuni, geluri, săpunuri, şampoane,
preparate de toaletă medicinale, preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
anestezice, astringenţi pentru scopuri medicale,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat
de sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loţiuni
pentru
scopuri
farmaceutice,
preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal /
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, carbolineum (antiparazitar),
cărbune pentru scopuri farmaceutice, laxative,
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suplimente alimentare pe bază de minerale, fibre
dietetice, depurative, suplimente enzimatice,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, probiotice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06652

(111)173025

21/09/2020
SC ALCOVIN SRL, STR.
VITICULTORI NR. 2, JUD.
TULCEA, MACIN, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173026
29/09/2020
SEEK MUSIC FAMILIA SRL, STR.
SERBOTA, NR.6, BLOC P74,
SCARA 2, ET.6, AP.48, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2020 06653

S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

MY HISTORY
SEEK MUSIC

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri cu
denumire de origine controlată din arealul Măcin,
esențe alcoolice, extracte alcoolice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț, regruparea în avantajul terţilor a
vinurilor și a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
marketing, promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Filme cinematografice, expuse, compactdiscuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
dvd playere, filtre pentru utilizare în fotografie,
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
discuri de pick-up/discuri de înregistrare audio,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, suporturi de înregistrare audio.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi
tip boxeri, şepci (articole pentru acoperirea
capului), articole îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, articole de acoperit capul
pentru purtare, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, îmbrăcăminte de stradă,
şosete, maieuri sport, ciorapi, tricouri cu mânecă
scurtă, pantaloni (Am.), turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, veste/jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afișe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, facturare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate exterioară, servicii de
comerț cu produsele solicitate în clasa 25,
servicii de promovare a artiștilor, promovarea
concertelor susținute de artiști.
42. Design de arte grafice, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor (site-uri web), design de
cărți de vizită.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06656

(111)173443

21/09/2020
SMARTIFACT SRL, STR.
OAŞULUI, NR. 86-90, AP.45,
BLOC I1, ETAJ 7, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400256, CLUJ,
ROMANIA

dental marketing
În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1007445/16.03.2021, solicitantul
a depus declaraţia pentru neinvocarea unui
drept exclusiv cu privire la denumirea marketing.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.10;
26.04.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Agenții de publicitate, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, cercetare
de piață pentru publicitate, consultanță în
afaceri privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, consultanță în publicitate
și
marketing, consultanță pentru afaceri

privind
publicitatea,
consultanță
privind
publicitatea în presă, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
publicitatea, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, colectarea de
informații privind publicitatea, dezvoltare de
concepţii de publicitate, difuzarea de date privind
publicitatea, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe Internet,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmirea de texte depublicitate comercială,
negociere
de
contracte de
publicitate,
organizarea de publicitate, pregătire
și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate,
pregătirea
de
prezentări
audiovizuale pentru publicitate, productie de
publicitate televizată şi radiofonică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate de tip payper-click (PPC), publicitate cu răspuns direct,
publicitate directă prin poștă, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, publicitate
în presă de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate online într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondență, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, servicii
de agenție de publicitate, servicii de asistență
privind publicitatea, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate digitală, servicii
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de publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date, servicii de publicitate furnizate
prin Internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, promovare și
relații publice, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de reclamă și publicitate.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, creare de platforme informatice
pentru terți, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
gestionarea motoarelor de căutare, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), managementul
proiectelor IT, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, întreținere de software de
prelucrare a datelor, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice.

(591)

Culori revendicate: verde, alb, albastru
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Însoţirea turiştilor, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
rezervarea locurilor de călătorie, transportul
turiştilor, rezervări de călătorie.
41. Servicii de divertisment, efectuarea de
excursii cu ghid, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru camping,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
rezervări pentru cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06664

(111)173151

22/09/2020
MIHAI MARINICA, ALE. CALLATIS
NR. 6, BL. A15, SC. C, AP.
31, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06662

(111)173027

22/09/2020
FUNDATIA CONSERVATION
CARPATHIA, ŞOS.
CRISTIANULUI NR. 12, CLĂDIRE
ADMINISTRATIVĂ, ET. III,
CAMERA 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

HAIRMONY SALON
(531)

Travel CARPATHIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 26.01.14; 26.01.19; 02.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
coafură, manichiură, servicii de machiaj.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.08; 26.01.16; 06.01.02
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06669

(111)173257

22/09/2020
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA
BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
Gust adevărat de pui
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.03.13; 03.07.03; 03.07.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate: roșu, verde, galben,
alb, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pui, carne de pui, extracte din carne de pui,
conserve de carne de pui, carne de pui uscată,
carne de pui afumată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne de
pui conservată, carne de pui friptă, carne de pui
și produse din carne de pui, carne de pui pentru
cârnați, pastă de carne de pui, pateuri din carne
de pui, aspic de carne de pui, carne de pui uscată
sfărâmată, conserve de carne de pui, umplutură

de carne de pui pentru plăcinte, ficat de pui,
măruntaie de pui, mezeluri de pui, salam din
carne de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne
de pui, friptură, cârnați, hamburger din carne
de pui, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne de pui, frigărui din carne de pui, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne de pui, feluri de mâncare
preparate din carne de pui, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, gustări
pe bază de carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui: tocană instant din carne
de pui, supă de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), ouă și produse din ouă, grăsimi
comestibile.
30. Hamburger (sandvișuri) cu carne de pui, hot
dog (sandvișuri) din carne de pui, lipii cu pui,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
de pui și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne de pui, rulouri umplute cu carne
de pui, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști din pui, sandvișuri cu carne de
pui încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne de pui, clătite umplute cu carne de
pui, empanada, enchilada (tortillas, gătită cu
specific mexican), fajitas (tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), quiche (tarte, preparat culinar
franțuzesc), toate acestea preparate cu carne
de pui, mâncăruri preambalate care constau în
special în orez, dar și cu carne de pui, pateuri
cu cârnați din pui (patiserie), pizza proaspătă,
congelată, preparată, cu carne de pui, plăcintă
cu carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui.
31. Pui vii, păsări vii, ouă pentru clocit,
fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și online, cu
amănuntul sau cu ridicata in legătură cu pui,
carne de pui, extracte din carne de pui, conserve
de carne de pui, carne de pui uscată, carne
de pui afumată, carne de pui proaspată, carne
de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
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carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne
de pui conservată, carne de pui friptă, carne de
pui și produse din carne de pui, carne de pui
pentru cârnați, pastă de carne de pui, pateuri
din carne de pui, aspic de carne de pui, carne
de pui uscată sfărâmată, conserve de carne de
pui, umplutură de carne de pui pentru plăcinte,
ficat de pui, măruntaie de pui, mezeluri de
pui, salam din carne de pui, aripioare de pui,
pulpe de pui, piept de pui, bucăți de carne de
pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne de pui, friptură,
cârnați, hamburger din carne de pui, cabanoși și
crenvurști pentru hotdog din carne de pui, frigărui
din carne de pui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de pui, feluri de mâncare preparate din carne de
pui, mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, gustări pe bază de carne de
pui, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne gătită, la conserve,
crochete de pui, găluște (din carne), salată de
pui, tocană instant din carne de pui, supă de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
plăcintă cu carne de pui, ouă și produse din
ouă, grăsimi comestibile, pui vii, păsări vii, ouă
pentru clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri)
cu carne de pui, hot dog (sandvișuri) din carne
de pui, lipii cu pui, produse de patiserie congelate
umplute cu carne de pui și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne de
pui, rulouri umplute cu carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști din
pui, sandvișuri cu carne de pui încălzite la grill,
burritos (mâncare mexicană) cu carne de pui,
clătite umplute cu carne de pui, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată, preparată, cu carne de pui, plăcintă
cu carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale

sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare, servicii de
tăiere a animalelor, procesarea alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiseriii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
bufet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.
───────

(111)173258

(210)
(151)
(732)

M 2020 06670

(740)

BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

22/09/2020
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
(531)
(591)
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă și produse din ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, produse din carne, extracte din
carne, conserve de carne, carne uscată, carne
afumată, carne proaspătă, carne congelată,
produse din carne congelate, produse din carne
procesată, carne deshidratată, carne tocată,
carne sărată, carne procesată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
carne conservată, carne friptă, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne pentru plăcinte, ficat,
măruntaie, mezeluri, salam, bucăți de carne,
pulpe, aripi şi piept de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne,
friptură, cârnați, hamburger din carne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, frigărui din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, carne
gătită lent la cuptor, carne gătită, la conserve,
crochete de carne, găluște (din carne), salată cu
carne, tocană instant din carne, supă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets).
30. Hamburgeri
(sandvișuri),
hot
dog
(sandvișuri), lipii cu pui, burritos (mâncare
mexicană), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, clătite
umplute cu carne, empanada, enchilada (tortilla,
mâncare gătită cu specific mexican), fajitas
(tortilla, fel de mâncare mexicană), quesadilla
(tortilla umplută, preparat culinar mexican),
quiche (tarte, preparat culinar franțuzesc),
frigănele, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, pateuri cu cârnați, pizza
proaspătă, pizza congelată, pizza preparată,
plăcintă cu carne, plăcinte, prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, rulouri umplute (produse de patiserie),
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri încălzite la grill, plăcintă cu
carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume

proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malţ,
ouă pentru clocit, fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și online, cu
amănuntul sau cu ridicata în legătură cu carne,
pește, păsări de curte și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă
și produse din ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
produse din carne, extracte din carne, conserve
de carne, carne uscată, carne afumată, carne
proaspătă, carne congelată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, carne
uscată sfărâmată, conserve de carne, umplutură
de carne pentru plăcinte, ficat, măruntaie,
mezeluri, salam, bucăți de carne, pulpe, aripi
și piept de pui, file din piept de pui, pipote
de pui, bucăți de carne utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, chiftele din carne, friptură,
cârnați, hamburger din carne, frigărui din carne,
cabanoși și crenvurști pentru hotdog din carne,
frigărui din carne, alimente gătite constând în
totalitate, sau în cea mai mare parte din carne,
feluri de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, gustări
pe bază de carne, aperitive congelate constând
în principal din carne, carne gătită lent la cuptor,
carne gătită, la conserve, crochete de carne,
găluște (din carne), salată cu carne, tocană
instant din carne, supă, bucățele de piept de
pui pane (nuggets), plăcintă cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere
brute și neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, puieți
și semințe pentru plantare, animale vii, hrană
și băuturi pentru animale, malț, ouă pentru
clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri), hot
dog (sandvișuri), lipii cu pui, burritos (mâncare
mexicană), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, clătite
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umplute cu carne, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas
(fel de mâncare mexicană), quesadilla (preparat
culinar mexican), quiche (preparat culinar
franțuzesc), frigănele, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și
cu carne, pește sau legume, pateuri cu
cârnați, pizza proaspătă, pizza congelată,
pizza preparată, plăcintă cu carne, plăcinte,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, rulouri umplute,
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare a alimentelor,
servicii de tăiere a animalelor, procesarea
alimentelor.
43. Furnizarea de alimente şi băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiserii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
bufet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173259
22/09/2020
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA
M 2020 06671

BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
GUST ADEVĂRAT DE
PUI! ABATORUL DE
PĂSĂRI CTC VASLUI
Produs al abatorului SAFIR
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.04; 05.03.13; 03.07.03; 03.07.24;
29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, roșu,
verde,alb, negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Pui, carne de pui, extracte din carne de pui,
conserve de carne de pui, carne de pui uscată,
carne de pui afumată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne de
pui conservată, carne de pui friptă, carne de pui
1341

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

și produse din carne de pui, carne de pui pentru
cârnați, pastă de carne de pui, pateuri din carne
de pui, aspic de carne de pui, carne de pui uscată
sfărâmată, conserve de carne de pui, umplutură
de carne de pui pentru plăcinte, ficat de pui,
măruntaie de pui, mezeluri de pui, salam din
carne de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne
de pui, friptură, cârnați, hamburger din carne
de pui, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne de pui, frigărui din carne de pui, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne de pui, feluri de mâncare
preparate din carne de pui, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, gustări
pe bază de carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui, tocană instant din carne
de pui, supă de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), ouă și produse din ouă, grăsimi
comestibile, prânzuri la cutie cu carne de pui.
30. Hamburger (sandvișuri) cu carne de pui, hot
dog (sandvișuri) din carne de pui, lipii cu pui,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
de pui și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne de pui, rulouri umplute cu carne
de pui, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști din pui, sandvișuri cu carne de
pui încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne de pui, clătite umplute cu carne de
pui, empanada, enchilada (tortillas, mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (tortilla, fel de
mâncare mexicană), quesadilla (tortilla, umplută
preparat culinar mexican), quiche (tarte, preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în special din orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui (patiserie), pizza
proaspătă, congelată, preparată, cu carne de
pui, plăcintă cu carne de pui.
31. Pui vii, păsări vii, ouă pentru clocit,
fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic şi online, cu
amănuntul sau cu ridicata în legătură cu pui,
carne de pui, extracte din carne de pui, conserve

de carne de pui, carne de pui uscată, carne
de pui afumată, carne de pui proaspată, carne
de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne
de pui conservată, carne de pui friptă, carne de
pui și produse din carne de pui, carne de pui
pentru cârnați, pastă de carne de pui, pateuri
din carne de pui, aspic de carne de pui, carne
de pui uscată sfărâmată, conserve de carne de
pui, umplutură de carne de pui pentru plăcinte,
ficat de pui, măruntaie de pui, mezeluri de
pui, salam din carne de pui, aripioare de pui,
pulpe de pui, piept de pui, bucăți de carne de
pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne de pui, friptură,
cârnați, hamburger din carne de pui, cabanoși și
crenvurști pentru hotdog din carne de pui, frigărui
din carne de pui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de pui, feluri de mâncare preparate din carne de
pui, mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, gustări pe bază de carne de
pui, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne gătită, la conserve,
crochete de pui, găluște (din carne), salată de
pui, tocană instant din carne de pui, supă de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
plăcintă cu carne de pui, ouă și produse din
ouă, grăsimi comestibile, pui vii, păsări vii, ouă
pentru clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri)
cu carne de pui, hot dog (sandvișuri) din carne
de pui, lipii cu pui, produse de patiserie congelate
umplute cu carne de pui și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne de
pui, rulouri umplute cu carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști din
pui, sandvișuri cu carne de pui încălzite la grill,
burritos (mâncare mexicană) cu carne de pui,
clătite umplute cu carne de pui, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată, preparată, cu carne de pui, plăcintă
cu carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
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pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale şi prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare, servicii de
tăiere a animalelor, procesarea alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiseriii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
bufet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06672

(111)173260

22/09/2020
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA
BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Fomică ?

carne conservată, carne friptă, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne pentru plăcinte, ficat,
măruntaie, mezeluri, salam, bucăți de carne,
pulpe, aripi şi piept de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne,
friptură, cârnați, hamburger din carne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, gustări
pe bază de carne, aperitive congelate constând
în principal din carne, carne gătită lent la cuptor,
carne gătită, la conserve, crochete de carne,
găluște (din carne), salată cu carne, tocană
înstant din carne, supă, bucățele de piept de pui
pane (nuggets).
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lipii cu pui, burritos (mâncare mexicană),
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, clătite umplute cu carne,
empanada, enchilada (tortilla, mâncare gătită cu
specific mexican), fajitas (tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), quiche (tarte, preparat culinar
franțuzesc), frigănele, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, pateuri cu cârnați (patiserie),
pizza, plăcinte, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
rulouri umplute (produse de patiserie), plăcinte
cu carne.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă și produse din ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, produse din carne, extracte din
carne, conserve de carne, carne uscată, carne
afumată, carne proaspată, carne congelată,
produse din carne congelate, produse din carne
procesată, carne deshidratată, carne tocată,
carne sărată, carne procesată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06682

(111)173031

22/09/2020
Hermes Arzneimittel GmbH,
GEORG-KALB-STRASSE 5 - 8,
PULLACH, 82049, GERMANIA

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

(540)

Cystofree
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate medicale, produse farmaceutice
și veterinare, preparate farmaceutice pentru
suplimente alimentare, preparate pentru
îngrijirea sănătății, preparate dietetice pentru
îngrijirea sănătății, în special cu adaos de
vitamine, preparate de vitamine, minerale
și oligoelemente și combinații ale acestora,
produse medicinale și farmaceutice, în special
preparate cu extracte din plante, inclusiv
în combinație cu alte substanțe active, în
special sub formă de ceaiuri, capsule, tablete,
granule și pulberi, preparate pentru profilaxia
și tratamentul cistitei, suplimente alimentare,
inclusiv pe bază de vitamine, minerale sau
oligoelemente sau combinații ale acestora, toate
bunurile menționate anterior inclusiv sub formă
de tablete efervescente, granule și pulberi pentru
prepararea băuturilor nealcoolice de uz medical.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06683

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

ROFEER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Alcoolmetre, aparate pentru măsurarea
alcoolemiei, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice,
echipament
pentru
scufundări,
magneți,
materiale înregistrate.
───────

(111)173439
22/09/2020
XTREME ANG MARKETING, BLD.
THEODOR PALLADY NR. 6,
BL.A11, SC. B, AP. 55,
CAMERA 2, BUCUREŞTI,
SECTOR 3, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06684

(740)

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

(540)

(111)173032

22/09/2020
CMAG ONLINE SHOP SRL,
STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(511)

FoarteIute.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
05.09.23
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7490C), roșu (Pantone 711 C), roz
(Pantone7625 C), negru (Pantone
Neutral BlackC)
(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,
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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.

(111)173033
22/09/2020
MARIUS CONSTANTIN MANIA,
BLD. UNIRII NR 66, BL. K3, SC. 2,
ET. 3, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06687

(740)

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

(540)

MANIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.13.25; 24.15.01; 24.15.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, extracte din
fructe alcoolice, bitter.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06695
(111)173482
22/09/2020
OTILIA BRĂILOIU, STR. MIHAIL
EMINESCU NR. 6, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUD. CONSTANȚA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONĂ NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173124
23/09/2020
S.C. EDU CLASS S.R.L., BD
UNIRII 9, BL 2A, SC B, SPATIU
COMERCIAL, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

M 2020 06698

Bormasina Magica
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării,
jucării inteligente, jucării de construcții din mai
multe părți, jocuri, jocuri de construcție.
───────

OASIS HOME GARDENWEAR
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.
───────

(111)173419

(210)
(151)
(732)

M 2020 06706

(740)

ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

23/09/2020
DELICON PRODIMPEX, STRADA
9 MAI NR 4, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

aRoma adevărata
energie a fructelor
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
05.07.23; 05.03.14
(591) Culori revendicate: roşu, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06707

(111)173034

23/09/2020
GOLDLION COFFEE SRL, STR.
VASILE BUMBAC NR. 12, ET. 1,
AP. 3, JUD. SUCEAVA, RADAUŢI,
725400, SUCEAVA, ROMANIA

servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii de
barmani, servire de alimente şi băuturi, servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente şi băuturi în gogoşării, servire
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
snack-baruri, servicii de baruri care servesc
bere, servicii de cafenea.
───────

(210)
(151)
(732)

GOLDLION COFFEE SINCE
2020 Gabriel Pahomi

(540)

M 2020 06709

(111)173137

23/09/2020
FILDAS TRADING SRL, STRADA
BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 26.01.15;
03.01.01; 26.02.01
(591) Culori revendicate: negru, galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de baruri, baruri de cocteiluri,
ceainării, fast-fooduri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente şi băuturi în gogoșării, localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de gătit, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri şi băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant şi
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,

Assista
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.15.11; 26.01.12
(591) Culori revendicate: albastru deschis
(HEX #00AFEF), albastru închis (HEX
#3E4095), alb (HEX #FEFEFE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive, loţiuni
după ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei de
migdale, săpun de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe vera
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pentru scopuri cosmetice, pietre de alaun
(astringente), săpun antiperspirant, astringente
pentru scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, coloranţi pentru
barbă, măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi
în scopuri cosmetice, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate pentru îndepărtarea
culorii, truse cosmetice, creioane cosmetice,
creme cosmetice, coloranţi cosmetici, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, şampoane uscate, apă de
colonie, esenţe eterice, produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
creioane pentru sprâncene, apă micelară,
vopsea de corp din latex lichid de uz
cosmetic, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, grăsimi pentru
scopuri cosmetice, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixative
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxide de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, ulei de iasomie, apă de
javel/hipoclorit de potasiu, preparate pentru
îndepărtarea lacului, apă de lavandă, ulei de
lavandă, cenuşă vulcanică pentru curăţare,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră pentru
machiaj, mascara, geluri pentru masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetice, ceară
pentru mustaţă, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, soluţii
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru

parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
potpuriuri (arome), piatră ponce, scoarţă de
quillaia pentru spălat, ulei de trandafir, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, lemn parfumat,
apă parfumată, şampoane, pietre pentru ras
(astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, pietre pentru netezire, săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspiraţia piciorului, preparate pentru protecţia
solară, benzi pentru albirea dinţilor, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, soluţii
vaginale pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant.
───────

(111)173035

(210)
(151)
(732)

M 2020 06711

(740)

S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU NR.
8E, BL. 9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

23/09/2020
S.C. ISARAN GREEN S.R.L., STR.
13 DECEMBRIE NR.129, SC. C,
ET. PARTER, AP. 2, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500167, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ISARAN GREEN RESIDENCE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.11; 05.01.01
(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Vânzare prin licitaţie de bunuri imobiliare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu

1348

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de informaţii competitive,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul
apartamentelor,
închirierea
apartamentelor, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, servicii de lichidare a
afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, administrare de clădiri
cu locuinţe, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidenţiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de clădiri, imobiliare (managementul
proprietăţilor), afaceri imobiliare, servicii de
agenţii imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de vânzare cu
amănuntul, servicii de agenţie imobiliară pentru
vânzarea de proprietăţi imobiliare pe bază de
comision, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăţi, servicii de listare de proprietăţi
imobiliare pentru închirierea de case şi pentru
închirierea de apartamente, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, asigurare de proprietăţi imobiliare,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, servicii de brokeri de amanet,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, activităţi de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar.
37. Servicii de construcţii civile, construcţii
de clădiri rezidenţiale, construcţii de clădiri
comerciale, construcţii şi reparaţii de clădiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, servici de
construcţii referitoare la clădiri pentru locuinţe,
construcţii de terase, servicii de construcţii

metalice, servicii de construcţii nemetalice,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
construcţii şi reparare de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere, servicii
de tâmplărie, curăţarea clădirilor (interior),
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, închirierea
maşinilor de uscat veselă, instalare de
utilități pe șantiere de consutrucții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
forajul sondelor de petrol sau de gaze,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor/instalarea
şi
repararea
ascensoarelor,
închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea
uşilor şi ferestrelor, servicii de suprimare a
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, construcţia de
diguri portuare, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuiri, lucrări de instalaţie de apă
şi canal, repararea liniilor electrice, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţii
subacvatice, reparaţii subacvatice, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), construcţia şi repararea
depozitelor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cazare hotelieră, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
pensiuni pentru animale, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creşă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii

1349

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
de locuinţe pentru cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06712

(111)173036

23/09/2020
S.C. EMANUEL ONLINE MAG
S.R.L., STR. ANCU MIRON NR.
508, COM. PETRACHIOAIA,
JUD.ILFOV, SAT PETRACHIOAIA,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PEDAVO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.16; 16.01.01
(591) Culori revendicate: negru, roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), machiaj pentru piele, produse pentru
machiaj, seturi de machiaj, palete cu farduri de
ochi, palete de luciu de buze.

6. Suporturi metalice, unelte metalice pentru

construcții, furtunuri metalice de uz agricol, plase
metalice împotriva insectelor, pentru uși, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre,
plase din metal împotriva insectelor pentru
ferestre.
7. Turbine eoliene, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
răzătoare electrice, răzătoare pentru legume,
răzătoare pentru uz caznic, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, aparate de tuns
vite (mașini), mașini de călcat, mașini de
călcat electrice, mașini de călcat și prese de
rufe, râșnițe de cafea electrice, storcătoare
de fructe electrice, aparate storcătoare de
fructe electrice, storcătoare electrice pentru
fructe, pompe de apă, pompe electrice
de apă, motocoase electrice, bormașini cu
suport, bormașini robotizate electrice de mână,
fierăstrău mecanic (mașini), mașini robotice cu
fierăstrău, pistoale de lipit electrice, pistoale
de lipit la cald electrice, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, mașini de tăiat
pastele făinoase, mașini de laminat la cald,
mașini de tăiat hârtie pentru tipografii, mașini
de călcat electrice, mașini robotice cu fierăstrău,
lame de fierăstrău pentru mașini (componente
ale maşinilor), motocoase electrice, greble
de gazon (mașini), greble pentru mașini
de greblare, cultivatoare (mașini), cultivatoare
electrice, cultivatoare cu motor, cultivatoare
(unelte electrice pentru gazon și grădină),
șurubelnițe electrice, ferăstrău circular, ferăstraie
circulare (pentru prelucrarea lemnului), polizoare
(mașini), polizoare unghiulare, polizoare ca
unelte de mână acționate electric, mori
(mașini), mori și mașini de râșnit, batoze
(maşini), discuri de lustruire folosite cu
șlefuitoare electrice pentru pardoseli, pistol de
vopsit pentru aplicarea vopselei, compresoare
(mașini), pompe, compresoare și suflante,
coase electrice pentru grădină, condensatoare
frigorifice, condensatoare de aer, condensatoare
de ventilatoare axiale, condensatoare de
aer (compresoare), condensatoare răcite cu
aer, condensatoare cu ventilator centrifugal,
condensatoare de vapori (organe de mașini),
condensatoare (piese de aprindere pentru
motoare cu combustie internă), rulmenți cu bile,
rulmenți cu ace, rulmenți pentru mașini, rulmenți
pentru motoare, rulmenți cu role pentru mașini,
cutii de rulmenți (piese pentru mașini), rulmenți și
bucșe (piese de mașini), fiare de calcat (maşini),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate electrice de uz
casnic pentru ambalarea alimentelor in vid,
maşini de sigilat la cald, prese de călcat.
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8. Raclete

acționate
manual
pentru
îndepărtarea gheții de pe geamurile de vehicule,
raclete de curățat sticlă (scule manuale), raclete,
foarfece, foarfece multifuncționale, foarfece de
tuns, truse de bărbierit, brice (de bărbierit),
aparate de bărbierit cu vibrații, linguri, cuțite,
furculițe și linguri, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, greble,
greble (unelte manuale), vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), vaporizatoare
acționate manual, de uz industrial sau
comercial, clești, clești (unelte manuale), clești
(scule manuale), unelte manuale de grădinărit,
șurubelnițe, șurubelnițe neelectrice, mistrii de
tencuit, mistrii, mistrii pentru îmbinări, mașini
electrice de tuns, mașini de ras electrice,
ondulatoare electrice de păr, plăci electrice de
întins părul, mașini de tuns electrice, raclete
acționate manual pentru îndepărtarea gheții de
pe geamurile de vehicule, raclete de curățat
sticlă (scule manuale), raclete, foarfece, foarfece
multifuncționale, foarfece de tuns, truse de
bărbierit, brice (de bărbierit), aparate de bărbierit
cu vibrații.
9. Căști, căști stereo, căști auriculare, căști
audio, căști antifonice, căști de protecție, căști
pentru sport, căști pentru motocicliști, căști
pentru telefoane, căști pentru muzică, căști inear, căști pentru șoferi, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști cu microfon
pentru comunicații, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști pentru comunicare la distanță,
căști fără fir pentru telefoane inteligente, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor,
cabluri telefonice, cabluri telefonice electrice,
cabluri de extensie pentru telefon, capete pentru
cablu de telefon, cabluri de conectare pentru
telefon, comutatoare telefonice, transmițătoare
telefonice, prize pentru telefon, prize de
telefon, port telefon mobil, modemuri pentru
telefon, fire de telefon, cartele telefonice
codificate, fire telefonice magnetice, curele
pentru telefonul mobil, comutatoare digitale
de telefonie, cutii ramificație cabluri telefonice,
aparate telefonice fără fir, aparate de înregistrare
pentru telefon, echipamente de telefonie
prin calculator, software pentru telefonie prin
calculator, programe informatice pe telefonul
mobil, suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, aparate telefonice cu ecran
și tastatură, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse pentru

telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, cabluri pentru transmisia
de date, adaptoare electrice, adaptoare
audio, adaptoare USB, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare de baterii, adaptoare de
curent, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru cabluri, cabluri adaptoare pentru
căști, adaptoare pentru accesul la rețele
fără fir, baterii, baterii reîncărcabile, baterii
externe, cabluri pentru baterii, baterii pentru
telefoane, blocuri de alimentare (baterii), baterii
reîncărcabile acționate solar, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
USB, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
huse pentru telefoane (special adaptate),
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
alimentatoare pentru acumulatoare, carcase
de acumulatoare, acumulatoare electrice
pentru vehicule, aparate pentru încărcarea
acumulatoarelor electrice, carcase pentru
aparate electrice, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
carcase rezistente la apă pentru camere
video, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, piese și accesorii pentru
aparatură audio, telefoane, telefoane celulare,
telefoane mobile, telefoane portabile, telefoane
inteligente, telefoane fără fir, conectoare pentru
telefoane, telefoane celulare digitale, telefoane
cu internet, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
fete pentru telefoane celulare, programe pentru
telefoane inteligente, tastaturi pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane
mobile, cutii adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru telefoane mobile,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
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stații de andocare pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ochelari, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, redresoare,
redresoare electrice, redresoare manuale,
redresoare pentru alternator, redresoare de
curent electric, redresoare pentru baterii solare,
invertoare fotovoltaice, invertoare (electricitate),
invertoare CC/CA, invertoare de frecvență
(electronice), invertoare pentru alimentarea cu
energie, modulatoare, modulatoare de iluminare,
modulatoare de codificare, modulatoare de
lumină, modulatoare de frecvență, modulatoare
de radio-frecvență, sisteme de supraveghere
video, dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
camere video portabile, camere video digitale,
camere video de supraveghere, suporturi
pentru camere video, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere
video pentru vehicule, camere video cu
funcționalități multiple, camere video activate
de mișcare, camere video adaptate în scop
de supraveghere, senzori de parcare pentru
vehicule, senzori de mișcare pentru becuri
de siguranță, boxe pentru automobile, boxe,
boxe stereo, suporturi pentru boxe, boxe fara
fir, sisteme audio-vizuale, sisteme electronice
de distribuire de semnale audio/video, sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
boxe portabile, boxe de calculator, cabluri
pentru boxe, boxe pentru conferințe video,
microfoane, microfoane binaurale, suporturi
pentru microfoane, brațe telescopice pentru

microfoane, aparate de mixaj pentru microfoane,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
divizoare electronice de semnal pentru
microfoane, camere video pentru conferință,
suporturi biped pentru camere video, camere
video portabile cu dispozitiv încorporat pentru
înregistrare de videocasete, circuite de
interfață pentru camerele video, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
becuri de avertizare în trafic, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, proiectoare,
proiectoare audio, proiectoare LCD, proiectoare
digitale, proiectoare multimedia, proiectoare
portabile, proiectoare holografice, proiectoare
de imagini, proiectoare cu focalizare automată,
proiectoare cu focusare automată, proiectoare
LCD (cu ecrane cu cristale lichide), panouri
solare, sisteme de panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, controlere pentru invertoare,
senzori de vibrație pentru instalare în carcase de
centrale eoliene, huse pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
huse pentru calculatoare de tip laptop, camere
web, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, mouse-uri scaner, mouse-uri pentru
computer, mouse-uri de calculator, mouse
(periferice de calculator), mouse-uri de calculator
fără fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive de
indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), taste pentru tastatură de calculator,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, tastaturi pentru tablete, tastaturi
de calculatoare, tastaturi fără fir, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, huse
pentru tastaturi de calculator, tastaturi pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane de
televizor, suporturi de date, suporturi pentru
televizoare, suporturi de date electronice, cabluri
de telecomunicații, emițătoare de televiziune
prin cablu, cabluri pentru transmiterea și
recepția semnalelor de televiziune prin cablu,
cabluri de transmisie pentru antenă, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, brățări
inteligente, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, receptoare
pentru amplificarea sunetului, aparate pentru
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măsurarea temperaturii, de uz casnic, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz științific,
ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, ceasuri inteligente,
lanterne optice, aparate de fotografiat, aparate
fotografice, aparate foto digitale compacte,
aparate video, aparate pentru comunicații video,
aparatură de amplificare video, aparate de
înregistrare video pentru vehicule, suporturi
magnetice de înregistrare, trepiede pentru
aparate fotografice, suporturi pentru aparate
de fotografiat, suporturi cu trei picioare
pentru aparate fotografice, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, carduri
de memorie, carcase carduri de memorie,
carduri de memorie USB, carduri de memorie
pentru aparate foto, genți pentru aparate de
fotografiat, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor fotografice, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate de fotografiat, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, huse
de videocamere, acumulatori secundari cu litiu,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
aparate de mixaj pentru microfoane, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
module de memorie, dispozitive cu memorie,
discuri cu memorie, dispozitive de memorie,
plăci de memorie, carduri de memorie, circuite
electronice de memorie, unități de memorie
electronice, componente hardware cu memorie,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive cu memorie pentru stocare, buffer
(memorie intermediară) de calculator, dispozitive
de memorie flash portabile, module de extensie
a memoriei, hard discuri pentru calculatoare
fără conținut, unități de stocare (SSD), carcase
de calculator, stickuri de memorie, memorii
USB (neînregistrate), carduri pentru porturi USB,
carduri de memorie USB, memorii USB, carduri
de memorie flash, carduri de memorie pentru
aparate foto, carduri de memorie cu circuit
integrat, carduri de memorie pentru aparate de
jocuri video, carduri de memorie secure digital
(SD), carduri de memorie flash preînregistrate,
brățări de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, brățări inteligente, aparate
de amplificare stereo, aparatură de amplificare
video, receptoare pentru amplificarea sunetului,
zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
microfoane, măști de sudură, măști de protecție
pentru sudură, senzori, senzori electronici,
diode, diode electrice, termostate electrice,
termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
siguranțe, siguranțe electrice, tranzistori,
dispozitive de navigație GPS, software pentru

sisteme de navigație GPS, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
instrumente de navigație, software de navigație,
echipament de navigație, busole, instrumente
de navigație electrice, aparate electronice
de navigație, aparate și instrumente de
navigație, cântare electrice, cântare electronice,
cântare de baie, cântare de bucătărie, cântare
pentru bebeluși, cântare de uz medical,
multimetre, aparate de măsurat curentul,
condensatoare ceramice, condensatoare optice,
condensatoare fixe, condensatoare electrice,
condensatoare
variabile,
condensatoare
sincrone,
condensatoare
reglabile,
condensatoare
ceramice
monolitice,
condensatoare de cuplare, condensatoare
cu vid, condensatoare de înaltă tensiune,
condensatoare electrice cu dublu strat,
condensatoare electrice (pentru aparate de
telecomunicații), cabluri prelungitoare, baterii
solare, baterii reîncărcabile acționate solar,
prelungitoare cu prize multiple, stabilizatoare de
tensiune, stabilizatoare de frecvență.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acționate electric, aparate electrice pentru
masaje estetice, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate terapeutice cu
dispozitive de masaj, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj (de uz medical),
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice pentru masaje estetice, de uz
casnic, brățări de uz medical brățări magnetice
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru măsurarea presiunii
arteriale, aparate pentru măsurarea tensiunii
arteriale, dispozitive pentru măsurarea pulsului
(aparate medicale), centuri medicale, aparate
pentru aerosoli de uz medical, aparate pentru
masaje estetice, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj de uz personal,
aparate de masaj (de uz medical), brățări de
uz medical, centuri medicale, centuri pentru uz
ortopedic, benzi de alergare pentru uz medical
folosite pentru exercițiile fizioterapeutice, benzi
de kinesiologie, benzi galvanice de uz medical,
aparate cu ultrasunete pentru uz veterinar.
11. Becuri cu led pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
cu led, becuri de far, becuri cu halogen,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție pentru
vehicule, aeroterme, aeroterme electrice (de uz
casnic), becuri fluorescente, becuri de iluminat,
becuri de lămpi, becuri de lanternă, becuri
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pentru proiectoare, becuri de format mic, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri pentru
indicatoare de direcție, becuri electrice pentru
lămpi posterioare, becuri pentru panoul de
bord, proiectoare auto, proiectoare de iluminat,
proiectoare de lumină, proiectoare de lumini
laser, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
ventilatoare eoliene, lămpi solare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
aparate de purificare a aerului, uscătoare de
aer, uscătoare de păr, uscătoare fixe de păr,
uscătoare de păr portabile, lanterne electrice,
lanterne solare, lanterne reîncărcabile, lanterne
pentru iluminat, lanterne cu leduri, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, dispozitive de
iluminat, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate electrice pentru sandvișuri, aparate
pentru prepararea clătitelor, aparate de cafea,
aparate de aer condiționat portabile, aparate
de degivrare pentru vehicule, aplice (corpuri
electrice de iluminat), aparate electrice de gătit,
aparate de gătit cu grătare, aparate și instalații
de gătit, aparate de gătit cu abur, aparate de
gătit cu gaz, aparate de gătit pentru bucătărie,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate electrice de gătit de uz casnic, caserole
electrice, plite electrice, plite electrice (de uz
casnic), aparate de făcut înghețată, picurător
pentru robinete de apă, condensatoare de
răcire, aparate de gatit multifuncţionale, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, condensatoare de gaz (altele decât
cele care sunt organe de mașini), mașini pentru
prepararea vatei de zahăr, aparate de făcut
floricele de porumb, maşini de făcut îngheţată,
lanterne solare, instalații automate de irigare,
duze de pulverizare pentru irigare, aparate de
irigare de uz horticol, instalații automate de
irigare folosite în agricultură, instalații automate
de irigare folosite la grădinărit, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă.
12. Parasolare pentru automobile, benzi
parasolare
pentru
vehicule,
parasolare
(storuri) pentru automobile, parasolare (piese
pentru vehicule), parasolare pentru parbrizele
automobilelor, parasolare utilizate la vehicule,
benzi parasolare pentru parbrizele vehiculelor,
parasolare și apărători de soare pentru mașini
motorizate, biciclete, biciclete sport, biciclete
pliabile, biciclete motorizate, biciclete electrice,
biciclete cu pedale, biciclete pliabile electrice,
trotinete electrice (vehicule), autovehicule
electrice, trotinete (vehicule), parasolare pentru
parbrizele automobilelor, huse de protecție
(ajustabile) pentru vehicule, spătare pentru
scaune de vehicule, spătare adaptate pentru
utilizare în vehicule, organizatoare de spătare

adaptate pentru folosirea în automobile,
huse adaptate pentru automobile, huse de
scaune pentru automobile, huse pentru scaune
(ajustabile) pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate), huse pentru
scaune de autovehicule (croite pe formă).
14. Ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de mână cu aparate GPS.
15. Instrumente muzicale, instrumente muzicale
electronice, instrumente muzicale mecanice,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
tastaturi electrice (instrumente muzicale),
chitare, tuburi de orgă, flaute, flaute (instrumente
muzicale),
orgi,
orgi
electronice,
orgi
(instrumente muzicale), xilofoane, acordeoane,
muzicuţe.
16. Şabloane pentru unghii, organizatoare
de birou, capsatoare, capsatoare (papetărie),
capsatoare pentru birou, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit),
mașini de tăiat hârtie, role pentru zugrăvit
(trafalete), organizatoare personale, suporturi
pentru fotografii, mape.
17. Furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
adaptate pentru irigație, furtunuri de apă din
plastic, furtunuri flexibile din materiale plastice,
furtunuri de apă din cauciuc, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, spumă de silicon
folosită ca izolație termică, materiale de etanșare
din cauciuc siliconic, compuși de cauciuc
siliconic pentru izolarea îmbinărilor, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, folii de plastic nuanțate folosite pe
geamuri de vehicule, simeringuri, simeringuri
(etanșare), simeringuri nemetalice, simeringuri
de ulei pentru vehicule.
18. Zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale,
ghiozdane, ghiozdane școlare, poșete, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, portofele
din piele, materiale din piele, genți din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, poșete din
piele, portmonee de piele, valize de piele, genți
din imitaţie de piele, serviete din imitație de piele,
poșete din imitație de piele, curele din piele, portcarduri din imitație de piele, curelărie realizată
din piele, curele din piele (șelărie).
20. Suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi
pentru telefoane (mobilier), suporturi pentru
gantere, etajere pentru încălțăminte, tăvi de
stivuire din plastic, organizatoare din plastic (tăvi)
pentru cutii de unelte, tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, oglinzi de

1354

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi de machiaj pentru
poșete, oglinzi pentru machiat, pentru casă,
suporturi rotative (mobilier).
21. Sticle (recipiente), pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit, pulverizatoare de uz casnic, boluri
pentru bărbierit, boluri din plastic (recipiente
de uz casnic), suporturi pentru uscarea
vaselor, aparate de gătit cu aburi, neelectrice,
strecurători, caserole (veselă), capace pentru
caserole, teluri, pensule de uz cosmetic,
bureți cosmetici, aparate non-electrice de
preparat înghețată, recipiente pentru băuturi,
sticle, sticle din plastic, sticle (recipiente),
recipiente de băut, aparate pentru răspândirea
aerosolilor (altele decât cele folosite în scopuri
medicale), suporturi pentru uscarea vaselor,
răzătoare, răzătoare pentru utilizare în bucătărie,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile
cosmetice, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru animale de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
râșnițe de cafea, storcătoare neelectrice de suc,
storcătoare de fructe de uz menajer, neelectrice,
ustensile cosmetice, ustensile cosmetice și de
toaletă, spatule cosmetice destinate utilizării
împreună cu preparate de epilare, spatule
cosmetice, dispozitive electrice pentru atragerea
şi uciderea insectelor.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sport,
articole
de
îmbrăcăminte,
articole
de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, pelerine, cape și
pelerine, pelerine pentru coafor, articole din
piele care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele.
28. Biciclete statice de antrenament, benzi
pentru
exerciții,
benzi
rulante
pentru
exerciții fizice, suporturi de spate pentru
halterofili (centuri), centuri pentru halterofili
(articole de sport), genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru skateboard (articole
sportive), genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, cotiere pentru cicliști, haltere (pentru
ridicarea greutăților), greutăți cu mânere pentru
antrenament, haltere pentru ridicare de greutăți,
gantere (pentru ridicare de greutăți), greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți
pentru picioare (articole de sport), bare pentru
gantere (pentru ridicare de greutăți), jocuri
video portabile, jocuri video individuale, jocuri
video electronice portabile, aparate pentru jocuri
video, controler jocuri video (gamepad), console

portabile pentru jocuri video, mouse-uri pentru
jocuri, tastaturi pentru jocuri, biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, aparate
de interior pentru fitness, gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), genunchiere de uz sportiv
pentru skateboard, cotiere folosite pentru crichet,
centuri pentru halterofili (articole de sport), jucării
din plastic, jucării din metal, jucării din pluș
inteligente, jucării electrice de acțiune, trotinete,
skateboarduri, patine cu role în linie, console
portabile pentru jocuri video, console de jocuri,
console de jocuri portabile, controlere pentru
console de jocuri, console portabile pentru jocuri
electronice.
35. Publicitate și marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de intermediere comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerţ, servicii de vânzare, servicii
de agenţii de import-export, servicii de vânzare
si de informare a consumatorilor, servicii de
intermediere comerciala, servicii de comanda
pentru terţi, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor sa le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata, inclusiv online în legătură cu produsele
menţionate mai sus, din clasele Nisa 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 35.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06715
(111)173438
23/09/2020
TICULESCU CRISTIAN-RAZVANACTIVITATE MEDICALA, STR.
DELEA VECHE, NR. 5, AP. 1,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173037
23/09/2020
CURTEA DE CONTURI, STR. LEV
TOLSTOI NR. 22-24, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011948, ROMANIA
M 2020 06717

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

(540)

Cardioart

CURTEA DE CONTURI
A ROMÂNIEI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, consultații medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii ale
clinicilor medicale, emiterea de rapoarte
medicale (servicii medicale), servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de examinări medicale,
efectuarea examenelor medicale, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale
(servicii medicale), servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală
a persoanelor (servicii medicale), servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consiliere în materie de instrumente
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații medicale
în sectorul sănătății, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.05; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, audit financiar, audit contabil,
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit.
36. Asigurări, servicii financiare, monetare și
bancare.
41. Educație, instruire.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06722

(111)173180

23/09/2020
S.C. WOPA COMMUNICATION
S.R.L., BD. DACIA NR. 99, ETAJ
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
BUCUREȘTI, 011146, ROMANIA

de produse în scop publicitar, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate cu privire la strategii de marcă, servicii
de publicitate cu privire la crearea de identităţi
corporative şi de brand, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

M 2020 06725

(111)173038

23/09/2020
S.C. AGRO LEI FRESH S.R.L,
STR. SPATARU NR. 4A, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

WOPA
(531)

Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.24;
26.04.05; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: Negru, alb, roz
inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii prestate de agenţii de
publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, servicii de
relaţii cu publicul, servicii de cercetare a pieţei
şi analiză comercială, compilare şi sistematizare
de informaţii în baze de date, servicii de
revista presei, servicii de monitorizare a presei,
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
servicii de colectare de informaţii comerciale şi
de afaceri, furnizare de informaţii comerciale
şi de afaceri, organizare de manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale, organizare de lansări de produse
în scop publicitar sau comercial, prezentare

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.11.07; 26.11.12
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Măști de protecție (nu pentru scopuri
medicale).
10. Măști sanitare pentru scopuri medicale.
35. Servicii de comerț cu măști de protecție (nu
pentru scopuri medicale) și măști sanitare pentru
scopuri medicale.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06738
(111)173039
23/09/2020
SC EXPERT SOFTWARE SRL,
STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Expert Supplier

Make IT work!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe
de
calculator,
înregistrate,
programe
de
operare
pe
calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe
de
calculator,
înregistrate,
programe
de
operare
pe
calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06739

(111)173041
23/09/2020
SC EXPERT SOFTWARE SRL,
STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 06740

───────

(111)173040

23/09/2020
SC EXPERT SOFTWARE SRL,
STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 06745

(740)

DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ETAJ. 1,
BIROU 107, IAȘI, JUDEȚUL IAȘI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

Keep it simple, make it work
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe
de
calculator,
înregistrate,
programe
de
operare
pe
calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

(111)173237

(210)
(151)
(732)

23/09/2020
HERA STYLE SRL, SAT BUZNEA,
NR. CADASTRAL 125, CORP
C1, CAMERA 5, JUDEȚ IAȘI, ION
NECULCE, IAȘI, ROMANIA

(540)

───────
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.01;
26.01.03; 26.01.18; 24.17.02
(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby commercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale

sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), relaţii publice, publicitate cu
plata per click, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41. Închirierea
echipamentelor
audio,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii de
editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de discotecă, dublări, tehnoredactare
computerizată
electronica,
servicii
de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale
în
persoană,
servicii
de
karaoke, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
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expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, pictură pe
faţă, organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, închirierea de
decoruri pentru scenă, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
producţii de teatru, închirierea de jucării, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
44. Aranjamente florale, grădinărit, cultivarea
plantelor, grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, realizarea
coroanelor.
───────

(111)173461
24/09/2020
TOPCAR TRANS SRL,
BULEVARDUL CAROL NR.41,
CAMERA 3, BLOC 14H,SCARA A,
ETAJ 7, AP. 26, JUDEŢ PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06779

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TOPCAR
(531)

Clasificare Viena: 18.01.14; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.
39. Servicii de remorcare de autovehicule,
servicii de remorcare de automobile, servicii de
remorcare de urgență a automobilelor, servicii de
remorcare de vehicule în legătură cu servicii de
asistență în caz de pană.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06806

(111)173494

25/09/2020
BRANDS INTERNATIONAL SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR. 218, BIROUL
1, ET.1, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTILEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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.
───────

M 2020 06817

(740)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

El Unico
(531)

Clasificare Viena: 29.01.06; 27.05.01;
05.03.13
(591) Culori revendicate: maro (Pantone
7510C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

(111)173108
25/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

HIPHOP
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Bomboane.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06818

(111)173106

25/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP. 3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(540)

CECEBON
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Bomboane de ciocolată.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06819

(111)173109

25/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP. 3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(540)

MORNING

(531)

Clasificare Viena: 02.09.10; 26.11.03;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistenţă stomatologică, cu activităţi specifice,
precum: chirurgie dentară, implantologie,
parodontologie, protetică dentară, endodonție,
pedodonție,
estetică
dentară,
profilaxie,
radiografii, evaluare medicală și analize
specifice domeniului, servicii de tehnică
dentară, servicii stomatologice, servicii oferite
de o clinică stomatologică, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei.
───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Batoane de ciocolată, batoane de cereale,
batoane învelite în ciocolată, batoane alimentare
pe bază de cereale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06822

M 2020 06827

(740)

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, ROMANIA

(111)173042

25/09/2020
AS DENT IMPLANT S.R.L.,
STR. TOPOLOVĂȚ NR. 8, BLOC
TD20, SCARA A, ETAJ 6, AP.
40, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)173043
25/09/2020
PASTELL IMPEX S.R.L.,
BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU, DROBETATURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(540)

Bubu-Still
(531)
(511)

MIKO DENTAL

Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Cărucioare pentru copii.
20. Premergătoare pentru copii.
28. Triciclete pentru copii (jucării).
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35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cărucioare pentru copii, premergătoare pentru
copii, triciclete pentru copii, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru cărucioare pentru copii, premergătoare
pentru copii, triciclete pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cărucioare pentru copii,
premergătoare pentru copii, triciclete pentru
copii, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
agenție de import și export în legătură cu
cărucioare pentru copii, premergătoare pentru
copii, triciclete pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06835
(111)173044
28/09/2020
Claret Euro Credit IFN SA, STR.
POSTELNICULUI NR. 12, ET.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

și transfer de creanțe monetare, acordare
de capital de lucru, acordare de finanțare
pentru achiziționare de automobile, acordare de
finanțare pentru construcții civile, acordare de
finanțare pentru dezvoltarea imobiliară, acordare
de finanțare pentru echipamente, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru societăți, acordare
de finanțare pentru tratamente medicale,
acordare de finanțare pentru vânzarea și
cumpărarea de bărci, acordare de finanțare
pentru vânzări, acordare de finanțare pentru
întreprinderi, acordare de finanțare în domeniul
comercial, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, acordare de fonduri pentru
organizații non-profit, servicii financiare privind
achiziționarea de proprietăți, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
servicii financiare furnizate pe internet și prin
telefon, servicii financiare computerizate, servicii
financiare, servicii de împrumut, de credit și
leasing financiar, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare industrială,
servicii de finanțare corporativă, servicii de
finanțare comercială, servicii de finanțare,
servicii bancare și financiare, furnizare de capital
de investiții, finanțări pentru achiziționarea de
vehicule, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de clădiri, finanțarea
companiilor, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare de proiecte de renovare de clădiri,
finanțare de proiecte, finanțare de capitaluri
proprii, finanțare cu plata în rate, finanțare
comercială.
───────

Claret Credit
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.02.03
(591) Culori revendicate: violet (RGB
219219233), albastru (RGB
101171214), mov (RGB 132087135)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
imobiliare,
servicii
financiare, monetare și bancare, achiziție
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06837

(111)173045

28/09/2020
FILDAS TRADING SRL, STRADA
BANAT NR. 2, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

Assista ASPISAN
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.05
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00AFEF), indigo (HEX #3E4095), alb
(HEX #FEFEFE), verde (HEX #009659)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare pentru scopuri medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă pentru
scopuri medicale, acetaţi pentru scopuri
farmaceutice, acizi pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru tratarea acneei, aconitină,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi
pentru protezele dentare, adjuvanţi pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri

medicale, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate antiurice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutecechiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, casete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
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chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină

de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumăgutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
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pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice, saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri contra
durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
umpluturi pentru cavități osoase formate
din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen, cu
conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,

alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini
de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative/tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenţi de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
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medicale, sulfonamide (medicamente), alifii
pentru arsurile solare, supozitoare, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, pilule pentru bronzat,
tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod,
tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/antihelmintice,
preparate
pentru
distrugerea paraziţilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tuşuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tuşiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a
cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare a
cernelii pentru aparatele de copiat documente,
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
tăvi pentru scrisori, lucrări de artă litografică,

pietre litografice, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi cu
inele, suporturi pentru pagini, cutii de acuarele
utilizate în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru
pictură, pensule pentru pictori, şevalete pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din
hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
maşini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi de
plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
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pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în

domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
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material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea
locurilor
pentru
spectacole,
spectacole
cinematografice/spectacole
de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),

servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică,
fotografie,
instruire
practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
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în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în
securitatea
informatică,
proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de
opticieni, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06858
(111)173046
28/09/2020
EMIL FLORESCU, STR. PRISACA
DORNEI NR. 8, BL. D6, SC. A,
AP. 201, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(111)173110
28/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 06859

(740)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(540)

FROGGER
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gumă de mestecat, gumă de mestecat fără
zahăr, gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru sănătatea bucală, cu excepția
celei medicinale.

PALINCĂ PRUNĂ (PĂLITA
DE LA CUCA-MĂCAII)
În conformitate cu art.22 din Legea nr. 84/1988,
republicată, solicitantul declară că nu invocă un
drept exclusiv asupra denumirii PĂLINCĂ PRUNĂ.

───────

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.07.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, pălincă.

(740)

───────

M 2020 06860

(111)173111

28/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP. 3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(540)

DOBIDO
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Napolitane,
napolitane
(alimente),
napolitane învelite în ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, preparate pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principal
ingredient), alimente pe bază de cacao, vafe din
1371
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ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată, batoane
învelite în ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06861

(111)173105

28/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR. 78, AP. 3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiți, biscuiți cu glazură, biscuiți de
ciocolată, tablete (dulciuri), prăjituri cu cremă,
biscuiți micști, biscuiți înveliți în ciocolată, biscuiți
acoperiți cu ciocolată, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți sub formă de rulouri,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată.
───────

(210)
(151)
(732)

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(740)

(540)

Magicbon
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Bomboane de ciocolată, bomboane cu
ciocolată, bomboane cu cacao, bomboane
(dulciuri), bomboane de mestecat, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane, drajeuri dulci
(nemedicinale), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06862

(111)173112

28/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP. 3,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV,ROMANIA

(111)173107
28/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP. 3,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
M 2020 06863

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

OCEAN FRESH
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gumă de mestecat, gumă de mestecat fără
zahăr, gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru sănătatea bucală, cu excepţia
celei medicinale.
───────

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(540)

Malik 1
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06864

(111)173113

28/09/2020
KUMKAPI EMRULLAH, STR.
POPASULUI NR.78, AP. 3,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102,
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5,
BUCUREȘTI,050707, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.13; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale, creme, loţiuni şi geluri pentru
uz cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, ovule,
supozitoare, soluţii din plante medicinale.
───────

(540)

N'GOES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi acoperiţi cu ciocolată, biscuiţi, bicuiţi
cu glazură, biscuiţi de ciocolată, biscuiţi înveliţi
în ciocolată, biscuiţi dulci pentru consum uman,
biscuiţi cu glazură de ciocolată, biscuiţi sub
formă de rulouri, prăjituri cu ciocolată, biscuiţi pe
jumătate înveliţi în ciocolată, dulciuri.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06870

(111)173513

28/09/2020
IOAN TITI BOLDESCO, SULTANU
NR. 130, JUD. DÂMBOVIŢA, ,,
137522, DAMBOVIȚA, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06869

(111)172896

28/09/2020
SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

Dealurile Sultanului
(531)

Clasificare Viena: 03.13.04; 03.13.05;
25.03.11; 26.05.02; 26.05.15; 26.05.16;
29.01.14
(591) Culori revendicate: verde, galben,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse (culturi) agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere brute şi
neprocesate, animale vii, organisme pentru
reproducere.
───────

Fares 1929 PLANTDERMIN
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06891

(111)173047

29/09/2020
SC STANDARD WORK SRL, STR.
URANUS NR. 12, SC. B, AP. 4,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

go glow save your skin
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Farduri cosmetice, măşti cosmetice,
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice,
creme
cosmetice,
săpunuri
cosmetice,
cosmetice şi preparate cosmetice, spume
(cosmetice), cosmetice decorative, cosmetice
colorate, uleiuri minerale (cosmetice), produse
cosmetice hidratante, hidratante (produse
cosmetice), cosmetice pentru bronzare, loțiuni
solare (cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice),
loțiuni autobronzante (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), cosmetice pentru buze, cosmetice
pentru unghii, cosmetice pentru copii, cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
trusă cosmetică dotată, eye-liner (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), anticearcăne
corectoare (cosmetice), farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru pleoape,
henna pentru scopuri cosmetice, măşti
de piele (cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, creme de noapte (cosmetice),
produse cosmetice pentru sprâncene, pudre
cosmetice pentru faţă, produse cosmetice
pentru animale, rezerve pentru pudriere
(cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
preparate cosmetice pentru baie, preparate
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice
de mâini, geluri cosmetice pentru ochi,
cosmetice care conţin panthenol, cosmetice
care conţin cheratină, creme cosmetice pentru
duş, loțiuni cosmetice pentru bronzare, creme
şi loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),

uleiuri pentru corp (produse cosmetice), loțiuni
pentru ten (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse
pentru curăţarea feţei (cosmetice), şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, creme
pentru faţă (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru spălarea feţei, şerveţele
impregnate cu loțiuni cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, pudră solidă
pentru pudriere (cosmetice), cosmetice care
conţin acid hialuronic, culoare pentru buze
(produse cosmetice), rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, sclipici folosit în scopuri
cosmetice, cosmetice de îngrijire a frumuseţii,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
produse cosmetice de protecţie a buzelor, măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, preparate
cosmetice de exfoliere pentru faţă, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru inhibarea creşterii părului,
preparate cosmetice pentru păr şi pielea
capului, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, dizolvanţi pentru lac de
unghii (produse cosmetice), produse de curăţat,
cosmetice, pentru ten acneic, seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucală, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor, benzi
de albire pentru dinţi impregnate cu preparate de
albire a dinţilor (cosmetice), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe faţă, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, măşti pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, uleiuri esenţiale naturale, uleiuri
esenţiale aromatizate, șampoane, ulei lavandă,
balsam de păr, parfumerie, produse pentru
machiaj, loțiuni de păr, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, cosmetice funcționale,
respectiv: măști înfrumusețare, balsamuri, nu
pentru scopuri medicale, săruri baie, nu pentru
scopuri medicale, truse cosmetice umplute,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, parfumerie, creioane pentru
sprâncene, apă micelară, ulei de lavandă, loțiuni
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, preparate pentru
machiaj, produse pentru machiaj, pudră pentru
machiaj, uleiuri pentru curățare, șampoane, nu
medicinale, soluții pentru îndepărtarea petelor.
35. Servicii de vânzare cu produsele solicitate în
clasa 3.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 06918

(111)173048

29/09/2020
SC ESOP CONSULTING SRL,
STR. DRUMUL BELSUGULUI NR.
102E, SECTOR 6, BUCURESTI,
021527, ROMANIA

SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ESOP

online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, relații publice,
marketing cu public țintă, optimizarea traficului
siteurilor web, scrierea de texte publicitare.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
investiţii de capital, evaluare financiară
(asigurări,
servicii
bancare,
imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, factoring.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.16; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcții, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, oferirea de
informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, consultanță
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, marketing, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de comunicații corporative, publicitate

(111)173179

(210)
(151)
(732)

M 2020 06919

(740)

Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.A,
AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV,ROMANIA

29/09/2020
SC PRO DEVELOPMENT
SRL, STR. CALEA REPUBLICII
NR. 129A, CAMERA 3, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.09; 29.01.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#3A405A), bej (HEX #D6BC96)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea comercială a
licențelor produselor şi a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, închiriere de standuri
de vânzare, consultanță privind tehnicile de
vânzare şi programele de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații şi consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor şi articolelor de
achiziționat, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, informații despre metode de
vânzare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermedierea de contacte comerciale şi
economice, mediere comercială şi încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării şi comercializării de produse,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă şi să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare şi să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare şi
să cumpere comod aceste servicii, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de intermediere
şi consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii
de telemarketing, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, organizare de expoziții şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
şi publicitare, publicitate online, servicii de
comenzi online, închiriere de spațiu publicitar
online, compilare de anuare online ale firmelor,
servicii de publicitate şi marketing online,
publicitate la produsele şi serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, furnizarea unui catalog online

cu informații comerciale pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terți online pe
internet, realizare de sondaje online de cercetare
în domeniul administrării afacerilor, exploatare
comercială de centre comerciale pentru alte
persoane.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 06946

(111)173508

30/09/2020
AZ CONTEXPERT, STR.
OLANESTI NR. 2, BL.43,
SC. 1, ET. 5, AP. 30, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060401, ROMANIA

AZ ContExpert
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Contabilitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07001

(111)173500

01/10/2020
CREATIVE PEOPLE SRL, SAT
CERASU NR. 132, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA CERASU,
PRAHOVA, ROMANIA

HARPAI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Paie de băut din hârtie.
35. Servicii de comerț cu paie de băut din hârtie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07017

(111)173049

01/10/2020
CATALIN BADEA, STRADA MATEI
BASARAB, NR. 104, BL. 72, SC. 3,
AP 69, SECTOR 3, BUCURESTI,
030678, ROMANIA

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173051
02/10/2020
S.C. EXPERT RESHAPE CENTER
S.R.L., CALEA MOȘILOR NR. 158,
BIROUL 2A, SC. B, ET. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020 07023

NATURAMA Natura în ramă
(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Plante uscate pentru decorare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Expert Remodeling

(111)173076
01/10/2020
IONUȚ-MARIAN IACOB, STR.
PODUL GIURGIULUI NR. 10,
BL. 8, ET. 7, AP. 31, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050361, ROMANIA
M 2020 07019

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de depilare cu ceară, masaj, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
cosmetică, servicii de analiză cosmetică, servicii
de electroliză cosmetică, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp.
───────

TOP TINT
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.12
Culori revendicate: albastru, roșu, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07024
(111)173052
02/10/2020
S.C. REC-STOP-PLAY
ADVERTISING S.R.L., ALEEA
BARAJUL CUCUTENI NR. 6, BL.
M6A, SC. B, ET. 4, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

BVR'S CREATIVE LODGE
(531)

(111)173050
02/10/2020
VLAD SIMIONESCU, BLD.
DECEBAL NR 17, BL S16, SC.
A, ET.7, AP. 21, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2020 07031

Drago-Engineering

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 03.05.05;
03.05.24
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.01.02; 05.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07070
(111)173055
05/10/2020
AUTOGAZ ROMANIA SRL, STR.
TOPORASI NR. 2-6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050344, ROMANIA

SM GAS

(111)173454

(210)
(151)
(732)

M 2020 07076

(740)

Weizmann Ariana & Partners
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/10/2020
ELIS PAVAJE SRL, STR.
ZORILOR, NR. 1, JUD. ALBA,
PETREȘTI, ALBA, ROMANIA

(540)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07072

(111)173056

05/10/2020
GALICONS SRL, STR
ALEXANDRU CEL BUN NR 230A,
JUDEŢ BACAU, LETEA VECHE,
600593, BACĂU, ROMANIA

(531)

DUDIRENT
(531)

elis PIETRA

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5017),
roşu (RAL 3020)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
───────

Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri de
joacă, nu din metal, piatra de pavare, construcții
prefabricate nemetalice, secțiuni prefabricate de
construcții nemetalice, elemente prefabricate de
constructii, din beton, beton, beton armat, mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere
și reparații de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriile acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasamente, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07083

(111)173401

05/10/2020
SC GENIUS NUTRITION SRL,
SOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173057
05/10/2020
PETRICA LEFTER, STR. IZVORUL
RECE NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA
M 2020 07084

YAAR
(511)

GLUTAX5
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.25; 26.13.25; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente nutritive, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimicofarmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente alimentare
pe bază de minerale, preparate farmaceutice,
suplimente dietetice proteice, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, băuturi pentru scopuri
medicale (suplimente dietetice), preparate
dietetice și alimentare de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, suplimente alimentare
de uz medical și preparate dietetice, suplimente
dietetice pentru consumul uman, alimente
dietetice de uz medical, suplimente dietetice sub
formă de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de uz
medical.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
echipament de gimnastică (îmbrăcăminte,
încălțăminte),
încălțăminte
(cu
excepția
articolelor
de
încălțăminte
ortopedice),
încălțăminte de plajă, încălțăminte de sport,
încălțăminte de stradă, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru bărbați și femei.
41. Educație, divertisment și sport, activități
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, concursuri televizate, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment online, divertisment pe internet, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, exploatarea sălilor de dans,
divertisment televizat, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, grădini
cu acces public (recreere), management
artistic de teatru, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, music-hall
(divertisment), muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități educative pentru
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tabere de vară, organizare de cluburi de
fani (divertisment), organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de petreceri, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de webinare, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, producție
de spectacole muzicale, punere la dispoziție
de săli de divertisment, punerea la dispoziție
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, proiectarea filmelor,
proiecții de filme cinematografice, proiecție
de filme video, servicii culturale, servicii
ale agențiilor de divertisment, servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment prestate de cântăreți, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de reporteri de știri, sport
și fitness, turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), interpretare de muzică și canto.

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173058
05/10/2020
S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., STR.
VÎNĂTORILOR NR. 34, BL. D1A,
AP.7, JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
013833, ALBA, ROMANIA
M 2020 07086

MAI BUN DECAT ORIGINALUL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
trasmiterea prin satelit, flux continuu (streaming)
de date.
41. Producţia
de
programe
radio
şi
de televiziune, producţia de spectacole,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de competiţii (educţie sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informaţii
în
domeniul
divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea
online
de
imagini
video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07092

(111)173473

05/10/2020
ADRIAN NAE, STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 164, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

COOKIES & FRIENDS
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
02.09.14; 02.09.19; 11.03.03; 08.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate: galben, roz, bej,
maro deschis, maro inchis, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, mix pentru clătite sărate,
biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), chifle dulci, pudră de tort,
cocă de tort, aluat de tort, glazură de tort
(glazurare), torturi, prăjituri, bomboane de decor
pentru torturi, caramele (dulciuri), caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, cacao, băuturi din cacao cu lapte,

băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse de
cofetărie), aluat, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, colţunaşi pe bază de
făină, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), turtă dulce, golden syrup (sirop
auriu), halva, batoane de cereale bogate în
proteine, sandvişuri de hot dog, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie),
pastile (produse de cofetărie), macarons, biscuiţi
cu malţ, marţipan, mentă pentru produse de
cofetărie, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, bomboane mentolate, pesto, biscuiţi
petit-beurre, petits fours, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis, clei de albine, budinci, quiche
(tartă), ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, sandvişuri,
sosuri (condimente), biscuiţi din orez, sorbeturi
(îngheţate), şerbeturi (îngheţate), profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă
de cocos, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), spaghete, pacheţele de primăvară,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de
roşii, tortillas, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), vafe belgiene, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie, servicii de comerţ
cu preparate alimentare, servicii de comerţ cu
biscuiţi şi fursecuri, servicii de comerţ cu pâine
şi produse de panificaţie, servicii de comerţ cu
produse de patiserie, servicii de comerţ cu torturi
şi prăjituri, servicii de comerţ cu îngheţată şi
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produse pe bază de îngheţătă, servicii de comerţ
cu cafea şi băuturi pe bază de cafea, servicii de
comerţ cu cacao şi băuturi pe bază de cacao,
servicii de comerţ cu ceai şi băuturi pe bază de
ceai, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice,
servicii de comerţ cu alimente semipreparate
și snack-uri, servicii de comerţ cu preparate
coapte, servicii de comerţ cu dulciuri.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor,
cursuri
de
corespondenţă,
transfer de know-how (instruire), servicii
de discotecă, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
şi susţinerea de seminarii, planificarea de
petreceri (divertisment), publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.
───────

(111)173487
06/10/2020
CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,
SOS. OLTENITEI, NR. 232, BL. 23,
SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

M 2020 07135

(740)

MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, SOS. BUCURESTITARGOVISTE 11A, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LASH NIGHT
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
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expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune,
actualizarea
materialelor
de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07136

(111)173486

06/10/2020
CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,
SOS. OLTENITEI, NR. 232, BL. 23,
SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, ŞOS. BUCUREŞTITÂRGOVIŞTE NR. 11A, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

NATURAL LASHES
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj

(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune,
actualizarea
materialelor
de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
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automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07174

(210)
(151)
(732)

(111)173440

07/10/2020
VIOREL PETRE, STR. ORADEA
NR. 31, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740)

(111)173514
13/10/2020
FUN ' N FANTASY S.R.L.,
STR. DELEA VECHE 24, DV
24 OFFICES, CLĂDIREA A,
ETAJ 4, MODUL M2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 024102, ROMANIA
M 2020 07298

PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

PASTELURI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu
excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esenţe alcoolice.
───────

BUF BOOF
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, roboți (aparate) de
bucătărie electrici pentru alimentele bebelușilor.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere şi
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
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de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, dispozitive de monitorizare a
bebeluşilor, dispozitive video de monitorizare a
bebeluşilor, cântare pentru bebeluşi.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală, pompe de sân pentru
mamele care alăptează.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar, sterilizatoare pentru biberoane,
încălzitoare pentru biberoane, încălzitoare
electrice pentru biberoane.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, scaune auto pentru copii,
scaune auto portabile pentru copii, scaune
auto de siguranţă pentru copii, scaune de
siguranţă pentru copii pentru automobile, scaune
înălţătoare pentru copii pentru vehicule, scaune
înălţătoare folosite cu hamuri de siguranţă
pentru vehicule, cărucioare pliabile pentru copii,
cărucioare pentru copii, cărucioare mici pentru
transportul copiilor, cărucioare pentru copii care
încorporează landouri, biciclete pentru copii,
triciclete (nu jucării), sănii (vehicule), trotinete
(vehicule).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, scaune de masă pentru
bebeluşi, coșuri pentru copii/leagăne, saltele
gonflabile copii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, pătuţuri pentru copii, pătuţuri leagăn
pentru bebeluşi, pătuţuri de voiaj pentru copii,
premergătoare copii, premergătoare pentru
bebeluşi, coşuri pentru copii (leagăne), cutii
pentru jucării, şezlonguri copii, birouri copii,
mobilă gonflabilă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, trambuline, pistoale de jucărie,
castele gonflabile pentru copii, căsuţe pentru
păpuşi, jocuri de societate, jocuri sportive,
jucării cu roţi, jucării de construit, jucării de
desenat, jucării de exterior, jucării, jocuri şi
articole de joacă, jucării inteligente, jucării

pentru bebeluşi, jucării pentru copii, leagăne
pentru bebeluşi, panouri de baschet, leagăne,
piscine gonflabile de înot, piscine gonflabile
pentru activităţi recreative, jucării din plastilină
inteligentă, porţi de fotbal, puzzle-uri, roboţi
de jucărie cu radiocomandă, saltele de joacă
pentru bebeluşi, seturi de bucătărie de jucărie,
tobogane, tobogane cu apă, trotinete (jucării),
vehicule cu patru roţi pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie electronice teleghidate.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07401
(111)173426
15/10/2020
ALICE MIHAELA MITU, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
13, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173489
19/10/2020
A.C. INTERMED TRADE SRL,
STR. SĂLCIOAREI NR.10,
CONSTRUCŢIA C1, PARTER,
AP.2, JUD. IAŞI, BÂRNOVA,
IAȘI,ROMANIA
M 2020 07481

(540)

ZANZI KEBAB
FOOD WITH LOVE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.14; 27.05.17;
29.01.11
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, bufet, catering,
autoservire, fast-food privind furnizarea de
alimente şi băuturi.

SIGURANȚĂ COPII
Grow, Play, Stay Safe!

───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 02.01.16;
02.03.16; 02.05.27; 18.07.20; 29.01.13
(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFCF01), gri (HEX #E6E7E8), negru
(HEX #000000))
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de educație și instruire în domeniul
prevenirii accidentelor mecanice, termice sau
chimice în rândul bebelușilor, copiilor mici,
preadolescenților și adolescenților

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173464
20/10/2020
ARTEMIS SMART SECURITY SRL,
STR. TOPORAŞI NR. 1-7, BL.15,
SC.7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 07524

ARTEMIS SMART SECURITY

───────

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pazăantiefracţie, servicii de
pază contractuale, servicii de pază şi protecţie,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţii de pază pentru magazine, consultanţă în
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materie de securitate, consultanţă în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07531

(111)173444

20/10/2020
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

CLUB MARCI
EMBLEMATICE ROMANESTI

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare,
dezinfectanţi,
produse
pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,

(111)173445
20/10/2020
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2020 07533

SAVORILE ROMANIEI
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07534

(111)173446

20/10/2020
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2020 07549

(111)173452

21/10/2020
GABLOK CONCEPT SRL,
STR. ENERGIEI NR. 45,
JUD.BACAU, BACAU, 600239,
BACĂU, ROMANIA

(540)

CONCEPTBLOK

CLUB MARCI
ROMANESTI DE 100 ANI
(511)

(210)
(151)
(732)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
de
construcții
nemetalice,
19. Materiale
cărămizi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07607

(111)173089

22/10/2020
THOR GUARD HBS SRL, SPLAIUL
SPLAIUL NICOLAE TITULESCU,
NR.10A, SC. B, AP. 14, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

THOR GUARD HBS

(531)

Clasificare Viena: 14.07.01; 26.01.03;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

1389

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07761

(111)173476

27/10/2020
AUTOMOBILUS INTERNATIONAL
SRL, ALEEA ISTRU NR. 5, BL.P4,
SC. 2, ET. 2, AP. 16, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

automobilus
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16;
26.11.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anticorozive, vopsele anti-vegetative, unsori anticorozive, uleiuri anti-corozive, preparate antimătuire pentru metale, vopsele pe bază
de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, preparate de legare pentru vopsele,
aglutinanţi pentru vopsele, vernis bitum, lac
de asfalt, pulbere de bronz pentru vopsire,
lacuri pentru bronz, balsam de canada, negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire,
materiale de acoperire (vopsele), oxid de
cobalt (colorant), carmin de coşenilă, colofoniu,
coloranţi, substanţe colorante, coloranţi pentru
restaurarea mobilierului în formă de markeri,
învelişuri anti-graffiti (vopseluri), toner pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de
cerneală, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, copal, vernis de copal, creozot
pentru conservarea lemului, vopsele pe bază
de apă, nuanţatori de culoare, nuanţatori de
culoare pentru lemn, extracte pentru nuanţatorii
de culoare pentru lemn, substanţe colorante

pentru lemn, emailuri (vernisuri), emailuri pentru
pictură, vopsele de email, cerneală de gravură,
vopsele ignifuge, fixatori pentru acuarele, fixatori
(vernisuri), folie metalică pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac, şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, lacuri, lapte de var, cerneală pentru
marcarea animalelor, mastic (răşină naturală),
metale în formă de pulbere pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă, mordanţi, răşini
naturale, brute, vopsele de ulei pentru utilizare
în artă, uleiuri pentru conservarea lemnului, oxid
portocaliu de plumb, litargă, petice de vopsea
repoziţionabile, pigmenţi, grunduri, paste de tipar
(cerneală), cerneală tipografică, preparate de
protecţie pentru metale, oxid roşu de plumb,
miniu, şofran (colorant), sandarac, coloranţi
pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de uscare)
pentru vopsele, pământ de sienna, pastă de
argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele, mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului,
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, materiale de acoperire pentru
lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn, baiţuri
pentru lemn, conservanți pentru lemn, lemn
galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
12. Părți și accesorii pentru vehicule,
componente ale vehiculelor, cuplaje şi
componente pentru vehicule, motoare și
accesorii pentru vehicule.
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu vopsea pentru
automobile, servicii de comerţ cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, servicii de comerţ
cu lacuri, varuri, vopsele și straturi de protecție,
servicii de comerţ cu rășini naturale în stare
brută, servicii de comerţ cu diluanţi și agenți
de îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
comerț cu părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de comerț cu componente ale vehiculelor,
servicii de comerţ cu cuplaje și componente
pentru vehicule, servicii de comerţ cu motoare și
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accesorii pentru vehicule, servicii de agenții de
import-export.
40. Servicii de fabricare personalizată și
montajul acestora, tratamentul și transformarea
materialelor, servicii de vopsire, servicii de
sablare pentru terți, abraziune, placare cu
cadmiu, placare cu crom, servicii de separare
a culorilor, confecţionarea personalizată a
vopselelor, asamblarea personalizată a pieselor
şi accesoriilor auto, lipire, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la mașină, servicii de
sudare.
───────

servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 07874

(111)173460

30/10/2020
VALENTIN VASILESCU, STR.
PELINULUI NR. 16, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

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

(540)

M 2020 07892

(111)173458

02/11/2020
AGROSER MAC SRL, STR.
TAMAS NR. 8BIS, CAM. 1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Grădina Crăciun
(531)

PHOENIX
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
03.07.16; 03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,

Clasificare Viena: 27.05.08; 26.11.11;
26.11.12; 02.09.14; 05.09.12
(591) Culori revendicate: verde (Pantone
2273C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Ouă, fructe conservate, fructe la conservă,
varză murată, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, legume conservate, legume uscate,
legume la conservă, legume procesate, fructe
procesate, fructe congelate, gemuri, compoturi.
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31. Fructe proaspete, usturoi proaspăt, struguri
proaspeți, praz proaspăt, ceapă proaspătă,
cartofi proaspeți, legume proaspete.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 07959
(111)173518
04/11/2020
BLOCK FLOW S.R.L, STR.
WASHINGTON NR. 2A, AP.4,
CAMERA NR. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(111)173491
06/11/2020
SOFTWIN SRL, STR. MĂGURICEA
NR. 20, BL. 7P, SC. 1, ET. 2, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 71504,
ROMANIA
M 2020 08034

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

(540)

SCLIPIO
(511)

BLOCK FLOW
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.15.09; 26.07.25; 29.01.14
(591) Culori revendicate: negru, gri, turcoaz,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Furnizarea de software de calculator într-o
reţea informatică globală, servicii de consultanţă
profesională privind programarea informatică,
furnizarea de informaţii privind programarea
informatică, servicii de proiectare şi programare
informatică, consultanţă în materie de securitate
informatică.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software interactiv de calculator, software
descărcabil și aplicații software mobile, toate
cu utilizare în educație, software de calculator
descărcabil sau înregistrat pentru utilizare în
crearea, livrarea și gestionarea de conținut
educațional, teme și programe educaționale,
software de calculator pentru luarea de note,
pentru vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea de documente și note, cu utilizare
în educație, software de calculator descărcabil
sau înregistrat pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și a listelor de sarcini și
pentru amintirea utilizatorilor cu privire la date
și evenimente, toate cu utilizare în educație,
aplicații software mobile descărcabile sau
înregistrate dedicate profesorilor și studenților,
elevilor, pentru a colabora on-line, pentru
a facilita schimbul deschis de informații și
date prin intermediul rețelelor globale de
calculatoare și comunicații, și anume software
pentru gestionarea temelor și a fluxului de
lucru al cursurilor, sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor.
42. Furnizarea utilizării temporare a softwareului de calculator pentru luarea de note,
pentru vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea documentelor și notelor, a softwareului de calculator pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și a listelor de sarcini,
a software-ului de calculator pentru reamintirea
utilizatorilor cu privire la date și evenimente,
toate pentru utilizare în educație., furnizarea
accesului temporar la o platformă software online
nedescărcabilă și la o aplicație software mobilă
online, ambele dedicate profesorilor și elevilor,
studenților, pentru a colabora on-line în vederea
facilitării schimbului deschis de informații și date
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prin intermediul rețelelor globale de calculatoare
și comunicații, și anume furnizarea accesului la
software online pentru gestionarea temelor, a
cursurilor și a fluxului de lucru, a sarcinilor și
responsabilităților profesorilor și elevilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

M 2020 08037

(111)173492

06/11/2020
S.C. SOFTWIN S.R.L., STR.
MĂGURICEA NR. 20, BL. 7P,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 71504, ROMANIA

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

(540)

pentru a colabora on-line, pentru a facilita
schimbul deschis de informații și date prin
intermediul rețelelor globale de calculatoare
și comunicații, și anume software pentru
gestionarea temelor și a fluxului de lucru
al cursurilor, sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor, software de calculator
pentru luarea de note, pentru vizualizarea,
editarea, accesarea și publicarea de documente
și note, cu utilizare în educație, software de
calculator descărcabil sau înregistrat pentru
vizualizarea și editarea agendelor de întâlniri și a
listelor de sarcini și pentru amintirea utilizatorilor
cu privire la date și evenimente, toate cu utilizare
în educație.
42. Furnizarea accesului temporar la o platformă
software online nedescărcabilă și la o aplicație
software mobilă online, ambele dedicate
profesorilor și elevilor, studenților, pentru a
colabora on-line în vederea facilitării schimbului
deschis de informații și date prin intermediul
rețelelor globale de calculatoare și comunicații,
și anume furnizarea accesului la software online
pentru gestionarea temelor, a cursurilor și a
fluxului de lucru, a sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor, furnizarea accesului
temporar la software de calculator pentru luarea
de note, pentru vizualizarea, editarea, accesarea
și publicarea documentelor și a notelor, la
software de calculator pentru vizualizarea și
editarea agendelor de întâlniri și a listelor
de sarcini, la software de calculator pentru
reamintirea utilizatorilor cu privire la date și
evenimente, toate cu utilizare în educație.
───────

(531)

Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.24;
26.01.03; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05;
29.01.06
(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
violet, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software interactiv de calculator, software
descărcabil și aplicații software mobile, toate
cu utilizare în educație, software de calculator
descărcabil sau înregistrat pentru utilizare în
crearea, livrarea și gestionarea de conținut
educațional, teme și programe educaționale,
aplicații software mobile descărcabile sau
înregistrate dedicate profesorilor și studenților
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(210)
(151)
(732)

M 2020 08042

(111)173059

06/11/2020
ANONYMOUS CREW SRL, STR.
ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 54,
CORP B, CAMERA NR. 2,
SECTOR4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul online, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata.
───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173250
11/11/2020
SC NYLVYAN SRL, STR.
MUSETELULUI NR. 4A,
BL. J54, SC. B, ET. 2, AP. 7,
JUD. CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA
M 2020 08150

NYLVYAN
ANONYMOUS CREW

(511)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.08;
27.05.12; 26.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale prestate de terți pentru a
satisface nevoile persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08134

(111)173507

10/11/2020
CLAUDIU DUMITRU GIURGIU,
STR. PIAŢA GĂRII, NR.6, BL.I,
SC.A, ET.2, AP.3, JUD. ARAD,
ARAD, 310148, ARAD, ROMANIA
ANCUTA NICOLETA GIURGIU,
STR. ABATORULUI, NR.13, AP.21,
JUD. ARAD, ARAD, 310039, ARAD,
ROMANIA

wistig

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de agenții de detectivi, servicii de
pază, mediere, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp, investigații
privind trecutul persoanelor, consultanță în ceea
ce privește securitatea fizică, închirierea de
seifuri, urmărirea bunurilor furate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08156

(111)173353

11/11/2020
S.C. BODYGUARD GROUP S.R.L.,
STR. MOȚILOR NR. 10, SC. A,
AP. 100, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD,ROMANIA

BODYGUARD G R O U P
(531)

1394

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(111)173354
18/11/2020
TYREN SECURITY, BULEVARDUL
IULIU MANIU NR. 7, CORP
CLADIRE 297, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
M 2020 08357

M 2020 08172
(111)173515
11/11/2020
LIVENTERTAINMENT, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 194, BL.203, SC.2,
AP.62, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMANIAN DJ AWARDS
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul pentru purtare, eşarfe pentru
cap, îmbrăcăminte de stradă, tricouri cu mânecă
scurtă.
41. Producţia de spectacole, organizarea şi
susţinerea de concerte, servicii de disc
jokez , servicii de discotecă, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de spectacole.

TYREN SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 03.03.01; 03.07.17;
26.01.01; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08358
(111)173355
18/11/2020
AVALON SECURITY, BLD.
IULIU MANIU NR. 7, CLADIRE
297, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35. Demonstrații cu produse, servicii de import-

export, servicii administrative pentru trimiteri
medicale.
42. Studii clinice, cercetare medicală, cercetare
științifică, testarea materialelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08462

(111)173060

23/11/2020
TERRA SERVICE SECURITY,
BD. CAMIL RESSU NR.38,
BL.A11, ET.4, AP.20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031755, ROMANIA

AVALON SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 24.01.05; 26.01.01;
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

TERRA SERVICE SECURITY

M 2020 08429
(111)173496
20/11/2020
SC THERANOVA PROTEZARE
SRL, STR. EROUL NECUNOSCUT
NR. 2, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.03.18; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

PROTEA VITAL
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Centuri și corsete abdominale, membre
artificiale, piele artificială, pentru scopuri
chirurgicale, bandaje pentru articulații, bandaje
de susținere, bandaje elastice, centuri pentru
scopuri medicale, articole ortopedice, feșe
gipsate pentru scopuri ortopedice.
1396
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 08470
(111)173053
23/11/2020
LUP ONI PAZA SI PROTECTIE
SRL, STR. IACOB MURESIANU
NR. 20, JUD. ALBA, SINCEL,
517670, ALBA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

LUP ONI PAZĂ ȘI PROTECȚIE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.04; 24.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază.

(540)

M 2020 08539

FYRE FORCE SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.01.12;
26.01.01; 26.01.16; 26.01.18; 01.15.05;
01.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210)
(151)
(732)

(111)173459
12/01/2021
FYRE FORCE SECURITY
SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
9, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
M 2021 00154

(111)173061

25/11/2020
S.C CARPAT GUARD S.R.L., STR.
ALEXANDRU MORUZZI NR. 5, BL.
A13, SC. 1, ET. 6, AP. 21, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

CARPAT GUARD
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────
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4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:
- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2011 14/06/2011
1
04419
M 2012 04/10/2012
2
06381

Număr
marcă
173140

09/10/2012

173279

4

M 2012
06504
M 2012
06718

Titular
Denumire marcă
SC ROUND THE
rtw round the world
WORLD TRAVEL SRL
TINJALA MEDREA
Magazinul de cauze
ALEXANDRA
SPERANTA
SC RCS & RDS SA
Digi AnimalWorld

17/10/2012

173211

BARA NICOLAE

5

M 2012
06790

19/10/2012

173197

SC MD I FLEISCH
SRL

6

M 2012
06950

26/10/2012

173083

Inn Dental Dental
Clinic

M 2012
07864
M 2012
07884

06/12/2012

173519

SC CLINICA
DENTARA DENTAL
TOUR SRL
LAURA LAZAR

Laura Lazar

25

06/12/2012

173150

Kids Casting

16, 35, 41 971

10/12/2012

173153

PARAKLETOS

41, 45

972

17/12/2012

173402

eco farm fresh bio

29

972

11

M 2012
07937
M 2012
08070
M 2012
08153

19/12/2012

173524

DRAGAN VALENTIN
MATEI VASILEGABRIEL
PIPEREA
GHEORGHE
SC KLEVEK GROUP
SRL
TARAŞ MIRELALUCIA

16, 41, 42 973

12

M 2012
08155

19/12/2012

173208

BP BLITZ PARTY
WEDDINGS &
EVENTS Designing
Your Dreams!
CAREER
INNOVATION WEEK

35, 41

973

13

M 2012
08158

19/12/2012

173206

CONSULTING DAYS

35, 41

974

14

M 2012
08159

19/12/2012

173207

TOP TALENTS

35, 41, 42 974

3

7
8

9
10

173104

HOSSU CRISTIANVOICU
GHEBAN
CONSTANTINDRAGOŞ
GIURCĂ ANAMARIA
GIURCĂ ANAMARIA
HOSSU CRISTIANVOICU
GHEBAN
CONSTANTINDRAGOŞ
GHEBAN
CONSTANTINDRAGOŞ
HOSSU CRISTIANVOICU
GIURCĂ ANAMARIA
1401

ACACIA VILLAGE
YOU learn.YOU
create.YOU
play.YOUnique
MDI TV

Clase Nisa pag.
969
39, 41

35, 39, 41, 970
42, 43

41, 42, 45 969
35, 38, 41 969

970
7, 9, 16,
28, 35, 37,
38, 39, 40,
41, 42, 45
971
44
971
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2012
15
08173
M 2013
16
00957
M 2013
17
03758
M 2013
18
04132
M 2013
19
04469
M 2013
20
04653

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Dată
depozit
20/12/2012

Număr
marcă
172924

13/02/2013

Denumire marcă
ASIGURARI 24

Clase Nisa pag.
975
36

173280

Titular
SC ASIGURARI 24
SRL
SC IMPAR SRL

IMPAR ECOLUB

4

975

31/05/2013

173242

LUX DIVINA SRL

LUX DIVINA

41, 43

975

14/06/2013

173431

SPORTBLITZ

41

976

27/06/2013

173283

Sandalandala

35, 41, 43 976

03/07/2013

173202

SC RINGIER
ROMANIA SRL
SC ZORILE TOYS
SRL
CLUB SPORTIV U
CRAIOVA SA

CAMPIOANA UNEI
MARI IUBIRI

M 2013
05866
M 2013
06111
M 2013
06471
M 2013
08770
M 2014
00016
M 2014
00127

21/08/2013

173116

SMART LUXURY

29/08/2013

173212

MARGINENI

13/09/2013

173527

Paisi

18, 25

977

03/12/2013

173302

SC DELTA STUDIO
SRL
SC POPASUL
TREBES SRL
GKONOS GEORGIOS
LUPAS-TICU JANOS
PUŞCAŞU CEZAR

16, 18, 22, 976
25, 26, 28,
32, 33, 35,
39, 42
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
977
32

SERENAX

5

978

06/01/2014

173474

13/01/2014

173394

M 2014
00289
M 2014
00378
M 2014
00674
M 2014
00892
M 2014
01757
M 2014
02153
M 2014
05211
M 2014
05212
M 2014
05216
M 2014
05217
M 2015
00391

17/01/2014

173393

22/01/2014

173477

03/02/2014

173403

11/02/2014

978

173303

mio ESPRESSO
43
CAFFE
ŞCOALA ZIDARILOR - 19, 41
PENTRU MESERIAŞI
ADEVĂRAŢI CARE ÎŞI
IUBESC MUNCA!
SC ARHIDIS DESIGN PLOT COFFEE SHOP 35
SRL
SC GRADINA DE
BOEMA CASA.1869
25, 32, 35,
VARA BOEMA SRL
ATTESTATUM
41
ART & CRAFT
16, 21, 25,
DESIGN SRL
28, 35
PUŞCAŞU CEZAR
MAGNUM MINERALE 5

13/03/2014

173304

PUSCASU CEZAR

27/03/2014

173305

PUSCASU CEZAR

29/07/2014

173306

29/07/2014

DARLAIANE
DUMITRU
SC HOLCIM
(ROMÂNIA) SA

978

979
979
980
980

5

980

5

981

PUSCASU CEZAR

Oriunde Oricând
1mediat
Laboratoarele
Remedia
EDULCOREM

5

981

173307

PUSCASU CEZAR

ENZIREM

5

981

29/07/2014

173308

PUSCASU CEZAR

GREEN STARLET

5

981

29/07/2014

173309

PUSCASU CEZAR

PROBIOREM

5

981

22/01/2015

173310

SC LABORATOARELE green sugar dulce
REMEDIA SRL
natural

5, 30

982

1402
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2015
38
06507
M 2015
39
07834
M 2015
40
08204
M 2015
41
08205
M 2016
42
00054
M 2016
43
00080

44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59

Dată
depozit
02/10/2015

Număr
marcă
173311

25/11/2015

173388

14/12/2015

Clase Nisa pag.
982
5

173423

Titular
Denumire marcă
SC LABORATOARELE SILIMAREM
REMEDIA SRL
MISS MARY A LITTLE MISS MARY A LITTLE
SRL
EDITURA PHILOBIA PHILOBIA

14/12/2015

173424

EDITURA PHILOBIA

35, 41

08/01/2016

173088

STAN IOAN OVIDIU

08/01/2016

173509

M 2016
04022
M 2017
01906
M 2017
02592
M 2017
05230

06/06/2016

173204

21/03/2017

173117

20/04/2017

173312

10/08/2017

173028

M 2017
05321
M 2017
05377
M 2018
02652
M 2018
02653
M 2018
03362
M 2018
04427
M 2018
05453
M 2018
06105
M 2018
06107
M 2018
06315

17/08/2017

173415

21/08/2017

172897

20/04/2018

173029

20/04/2018

173030

21/05/2018

173313

05/07/2018

173189

22/08/2018

173314

18/09/2018

M 2018
06940
M 2018
06943

ECOLOGIA
INTERIOARĂ
Codlea Info

14, 25, 35, 982
41
16, 35, 41 983
983

16, 35, 38, 983
42
984
CABINET INDIVIDUAL ATELIERUL LUI PIXIE 41
DE PSIHOLOGIE
NICOLAE MONICA
984
GOLD YARNS
CANGURO
23
TEXTILE S.R.L.
984
TARGULDECARIERE Târgul de Cariere
35, 41
SRL
985
PUSCASU CEZAR
Organic linnea
5
32

985

35, 41

986

8, 35

986

43

987

43

987

5, 32

987

35, 42

988

29

988

173238

AQUA NRG
SHAKE
INVESTMENTS
LIMITED
MIHAI-ALIN BOLBOS BB BISTRITA
BUSINESS.RO
SC MOLDTEK 2003
TEK 2003
SRL
ŞTEFAN-VALENTIN
SPARTA
MANDACHI
ŞTEFAN-VALENTIN
SCORILO
MANDACHI
SC LABORATOARELE GREEN SUGAR
REMEDIA SRL
VITAMINERA
LEONARD-SABIN
LOGIQ DESIGN
IXARIU
CEZAR PUSCASU
BRILAGO - Branza de
Braila
VITACARE SRL
PERSEVIT

3, 5

988

18/09/2018

173239

VITACARE SRL

VRUVIT

3, 5

988

25/09/2018

173270

SC GENIUS
NUTRITION SRL

5

989

18/10/2018

173315

5

989

18/10/2018

173321

GHEORGHE CEZAR
PUSCASU
GHEORGHE CEZAR
PUSCASU

GENIUS NUTRITION
The best or nothing!
FURY EXTREME
PROFESSIONAL
HARDCORE PREWORKOUT
ALKALINAX
COLLAGENERA

32

990

1403
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2018 15/11/2018
60
07702
M 2018 22/11/2018
61
07900

Număr
marcă
173470

M 2018
08032

28/11/2018

173285

M 2018
08122
M 2019
00130
M 2019
00506

07/12/2018

173384

10/01/2019

173528

29/01/2019

173138

26/02/2019

74

M 2019
01385
M 2019
01386
M 2019
01387
M 2019
01529
M 2019
01740
M 2019
02393
M 2019
02544
M 2019
02630
M 2019
02640

75

M 2019
02701

76

M 2019
04084

62

63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73

173471

Titular
SC SELGROS CASH
& CARRY SRL
SC SELGROS CASH
& CARRY SRL

Denumire marcă
TOPSELLER
TOPSELLER

ASOCIAȚIA
NEUROCARE

Clase Nisa pag.
18, 24, 25, 990
26, 39
1, 2, 3, 4, 990
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
19, 20, 21,
22, 23, 27,
28, 32, 33,
34, 36, 37,
38, 40, 41,
42, 43, 44,
45
41, 42, 44, 992
45

Conferința Națională
”Distrofia Musculară
- specialiști și familie
pentru aceeași cauză”
HAME ROMANIA SRL LA GRANDE
29, 30
FAMIGLIA DIN 2004
ZENTIVA S.A.
DISTONOCALM
5

992
993

173318

SC MOGYI ROMANIA mogyi RONȚĂIE.
SRL
IUBEȘTE.
DĂRUIEȘTE.
CEZAR PUSCASU
KETOREM

4, 29, 30, 993
31, 35, 39,
40, 43
993
5

26/02/2019

173317

CEZAR PUSCASU

KETORADE

5

994

26/02/2019

173319

CEZAR PUSCASU

KIDOVIT

5

994

01/03/2019

173320

994

173114

BLACK IS THE NEW
GREEN!
DR. REZON

5, 30

08/03/2019

GH. CEZAR
PUSCASU
AURICA CIOBANU

28/03/2019

173267

CATRIDER SRL

03/04/2019

173241

05/04/2019

173220

05/04/2019

173316

08/04/2019

173235

03/06/2019

173301

3, 5, 32, 44 994

CATRIDER RENTALS 12, 39
& TOURS
SC AGROPAN IMPEX 3 Boabe SECRETUL 5, 30, 35
SRL
MORĂRIŢEI
DEFTY.RO S.R.L.
defty.ro print house
35, 40

995

PUSCASU GH.
CEZAR - PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ
AGAPIA-EUGENIA
METTKE

997

GUSTUL CARE
CONVINGE

5, 30

The OLD SIBIU
43
THE TASTE OF
TRANSYLVANIA
SC NAPOLI
Napoli Centrale
43
INTERNATIONAL SRL PIZZERIA E
SPAGHETTERIA DAL
1998
1404

996
996

997

998
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2019
77
06136
M 2019
78
06138
M 2019
79
06139
M 2019
80
06406
M 2019
81
07138
M 2019
82
08137
M 2019
83
08413
M 2020
84
00085
M 2020
85
00191
M 2020
86
00773
M 2020
87
01393
M 2020
88
01414
M 2020
89
01741
M 2020
90
02008

91
92
93
94
95

96
97
98
99

Dată
depozit
27/08/2019

Număr
marcă
173382

27/08/2019

173322

27/08/2019

173323

06/09/2019

173397

04/10/2019

173348

13/11/2019

173324

25/11/2019

173325

09/01/2020

173453

14/01/2020

173244

04/02/2020

173065

24/02/2020

173521

24/02/2020

173520

05/03/2020

173298

16/03/2020

173506

M 2020
02340
M 2020
02545
M 2020
02841
M 2020
02890
M 2020
02989

06/04/2020

M 2020
03008
M 2020
03010
M 2020
03073
M 2020
03108

Titular
AUTOMOBILE
BAVARIA SRL
GH. CEZAR
PUSCASU
Ramona
Constantinescu
VASILE BLANARI

Denumire marcă
AUTOMOBILE
BAVARIA
GREEN VELVET
CHOCOLATE
ROSCOLATA

Clase Nisa pag.
998
12, 37
5, 30

998

5, 30

999

cabana zugreni 1953

35, 43

999

BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL
SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL
SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL
S.C. TOTAL ONE
CONSTRUCT S.R.L.
BRANCSIK GABOR

Jumbo COUNTRY
CHIPS
ALBA CA ZAPADA

29, 30

1000

29, 30

1000

Green Sugar
29, 30
Caramella
A ATOMICO CASĂ
35
GRĂDINĂ BRICOLAJ
ANTIC SHOP
35, 42

1000

SERDIM SOLUTION
SRL
S.C. DALBEST
PARTYTIMES S.R.L.
BIG EVENTS
MANAGEMENT SRL
S.C. EVOLUTION RBK
S.R.L.
Oncos Transilvania Srl

Asens Aqua

3, 5, 16, 21 1002

PARTY TIMES

16, 28, 35, 1002
41
1003
35, 41

BIG EVENTS

ECLER by DesserTime 30, 35

1001
1001

1003

29

1004

173517

FERMELE ONCOS
TRANSILVANIA
IUBEŞTI MĂNÂNCI
CREŞTI
REWE Romania S.R.L. HANUL BOIERESC

35

1004

16/04/2020

173090

SC MERT SA

3, 5

1004

05/05/2020

173282

1005

06/05/2020

173526

08/05/2020

173447

08/05/2020

173158

08/05/2020

173215

12/05/2020

173450

C&D EXIM TRADING SHOCKPROTECTOR 16, 17
SRL
S.C. DR. OETKER RO Poftă de RĂSFĂȚ
30, 32
SRL
NTL-TPB PRODUCT NOVA TOP
1, 6, 17,
S.R.L.
19, 35, 37,
40
HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI CRÈME D'OR 30
AMARETTO
HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI CRÈME D'OR 30
CAPPUCCINO
EUGENIA BRĂTILĂ
PACTOR
9, 35

13/05/2020

173522

S.C MARKET SHOP
ONLINE S.R.L

1008

1405

MERT DETOX

FS RO

35

1005
1006

1007
1007
1008
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 20/05/2020
100
03292

101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115

116
117
118
119
120
121

Număr
marcă
173300

M 2020
03303

20/05/2020

173277

M 2020
03321
M 2020
03398
M 2020
03428
M 2020
03429
M 2020
03663
M 2020
03665
M 2020
03842
M 2020
03886
M 2020
03944
M 2020
04038
M 2020
04187
M 2020
04251

20/05/2020

173200

23/05/2020

173243

25/05/2020

173387

02/06/2020

173085

02/06/2020

173240

02/06/2020

173292

10/06/2020

173429

06/08/2009

173432

12/06/2020

173395

17/06/2020

173346

06/11/2017

172898

14/07/2020

173288

M 2020
04256
M 2020
04290

23/06/2020

173099

24/06/2020

173349

M 2020
04314
M 2020
04344
M 2020
04426
M 2020
04435
M 2020
04447
M 2020
04448

24/06/2020

173405

25/06/2020

173523

29/06/2020

173525

29/06/2020

173074

30/06/2020

173455

30/06/2020

173456

Titular
Denumire marcă
COMPANIA
loto norocel
NAȚIONALĂ LOTERIA
ROMÂNĂ S.A.
AQUA QUEEN SRL
Aqua Queen
PURITATE PENTRU
SANATATE
SC FINANCE MEDIA LUMEA BANILOR
SRL
Fineas Hărțăgan
Elphin

Clase Nisa pag.
9, 16, 28, 1009
41, 42
32

1011

16, 35, 38,
41
29, 30, 31,
32, 40, 43
AROMA TERRA SRL aromateria
3, 10, 14,
35, 38, 42
BUNATATI TATA VLAD Tata Vlad HANDMADE 30, 35
SRL
GOODIES
SC RETA COM SRL
RETA COM TOT CE
6, 35, 38,
TINE DE FIER
40, 42
GEORGETA OCOȘ
AROMARIUM by
3, 35, 38,
Georgeta Ocoș
41, 42
NEW IMOB DEVA
NEW IMOB agentie
35, 36
S.R.L.
imobiliara
TOCORP HOLDING
ANDREA'S
34
B.V.
LIVIU-VICTOR
shrimpmedia
35, 41, 42
GEBEANU
INDUSTRY-STEELISC
6, 35
CORP S.R.L.
RÜSTÜ ÖCZAN
ipek
29, 30

1011

SC BUSINESS
FinTPc
INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO)
SRL
SC JOY & JOY PROD LA STUF
2000 SRL
CUMITA VANGHELE GYROS
THESSALONIKIS ÎN
CENTRUL VECHI DIN
2011
MOVEMENT TEAM
ECHIPA DE 10
S.R.L.
BIBORTENI AQUA
BIBORȚENI FORTE
S.R.L.
DOMENIILE
AURELIA VISINESCU
SAHATENI SRL
SIGNATURE
SC LDP CONSULTING BiziHUB
& DISTRIBUTION SRL
CITYVET PET &
CityVet
FARM SRL
CITYVET PET &
CityVet
FARM SRL

35, 42

1019

43

1020

43

1020

41

1021

32, 35

1021

33

1022

1406

1013
1014
1014
1015
1016
1017
1017
1018
1018
1019

35, 41, 42 1022
5, 10, 35,
44
5, 10, 35,
44

1023
1024
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 01/07/2020
122
04504

Număr
marcă
173062

Titular
SC DIJEC SRL

Denumire marcă
BREAD Expert
PROASPĂT ȘI
DELICIOS
XEDEX TRADE

M 2020
04568
M 2020
04628
M 2020
04759
M 2020
04790
M 2020
04830
M 2020
04858
M 2020
04882
M 2020
04927

02/07/2020

173263

04/07/2020

173084

SC XEDEX TRADE
SRL
CRISTINA CHIRIAC

09/07/2020

173385

ILARIE BĂCEL

PĂSTRĂTORUL
MESERIILOR
BACELLY

09/07/2020

173266

M&M FRIMAR SRL

Drive GRILL

10/07/2020

173271

16/03/2015

173462

CIPRIAN-IOSIF
BENGA
Twitter, Inc.

Cheese Bulz Factory
Fabrica de Bulz
PERISCOPE

14/07/2020

172899

S.C. IZOPOL S.R.L.

16/07/2020

173327

M 2020
04946
M 2020
04949

16/07/2020

173130

16/07/2020

173160

CONSILIUL LOCAL
AFUMAȚI PRIN
PRIMAR DUMANICA
GABRIEL
ON FINSOSFT
SOLUTII SRL
ADRIAN NICOLAE

16/07/2020

173272

RCS & RDS S.A.

134

M 2020
04952
M 2020
04964

16/07/2020

173367

135

M 2020
04965

16/07/2020

173368

136

M 2020
04966

17/07/2020

173369

137

M 2020
04967

17/07/2020

173370

138

M 2020
04968

17/07/2020

173371

139

M 2020
04969

17/07/2020

173372

PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT SA

123
124
125
126
127
128
129
130

131
132

133

1407

Clase Nisa pag.
30, 35, 43 1026
35, 37, 38, 1026
42
1027
35, 41
5, 29, 31,
32
43

1027

29, 43

1028

1028

9, 41, 42,
45
Șindrilă FINLANDEZĂ 19

1029

CENTRUL CULTURAL 41
RADU DE LA
AFUMATI

1030

LUS Love U Shoe

3

1030

DAILY GOJI DOZA
TA ZILNICĂ DE
SĂNĂTATE
Click spre viitor

29, 30, 31, 1030
32

1029

35, 38, 41 1031
3, 16, 35

1031

3, 16, 35

1034

3, 16, 35

1037

3, 16, 35

1040

3, 16, 35

1043

3, 16, 35

1046

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 20/07/2020
140
05018

Număr
marcă
173205

M 2020
05046
M 2020
05047
M 2020
05049
M 2020
05055
M 2020
05065
M 2020
05066
M 2020
05073

20/07/2020

173072

MIHAI CIPRIAN DAVID RUBY REX

Clase Nisa pag.
1, 2, 3, 4, 1049
6, 7, 8, 9,
11, 16, 17,
19, 20, 21,
24, 25, 31,
35, 37, 41
1050
31

20/07/2020

173071

MIHAI CIPRIAN DAVID RUBY DOLCE

31

1050

20/07/2020

173073

CIPRIAN DAVID MIHAI RUBY MAX

31

1050

21/07/2020

173095

EMIL ARONEASA

29

1051

21/07/2020

173068

3, 4

1051

21/07/2020

173081

21/07/2020

173080

21/07/2020

173101

21/07/2020

173087

21/07/2020

173086

22/07/2020

173449

22/07/2020

173329

S.C. DUMI TERRA
S.R.L.
DOBROGEA BISCUIT
SRL
DOBROGEA BISCUIT
SRL
ONLINE OFFPIGEON
SRL
LUCIAN NICULITA

22/07/2020

173185

154

M 2020
05078
M 2020
05097
M 2020
05098
M 2020
05112
M 2020
05115
M 2020
05116
M 2020
05126

22/07/2020

173230

155

M 2020
05127

22/07/2020

173231

156

M 2020
05128

22/07/2020

173232

141
142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153

Titular
S.C.BRICOSTORE
ROMANIA S.A.

Denumire marcă
BRICO - Asculta-ti
casa!

ARONEASA Produse
ardelenești
SC NORIAM ECO SRL KRONIM

CHRISTMAS IN JULY 35

1051

CHRISTMAS IN
JULY - OFERTE DE
SARBATOARE IN
MIJLOC DE VARA
Charis Candle

35

1051

3, 4, 35

1052

Digesta

30, 35

1052

Digesta

30, 35

1053

offpigeon

35

1053

THE HOT BOX

29, 30, 43 1054

SC HALBER SRL

HALBER

CENTRUL DE
PROIECTE
EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTIPROEDUS
CENTRUL DE
PROIECTE
EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTIPROEDUS
CENTRUL DE
PROIECTE
EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTIPROEDUS
1408

SPORTI

1055
7, 9, 11,
35, 39, 42
16, 38, 41 1056

DANTE
INTERNATIONAL SA
DANTE
INTERNATIONAL SA

PROEDUS CENTRUL 16, 38, 41 1056
DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI
SPORTIVE

HUB PROEDUS

16, 38, 41 1056
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 22/07/2020
157
05130

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178

Număr
marcă
173233

Titular
CENTRUL DE
PROIECTE
EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTIPROEDUS
ALESSIO KARKHI

Denumire marcă
ARTI

Clase Nisa pag.
16, 38, 41 1057

M 2020
05136
M 2020
05143
M 2020
05144
M 2020
05156
M 2020
05157
M 2020
05161
M 2020
05185
M 2020
05186
M 2020
05187
M 2020
05190
M 2020
05199
M 2020
05201
M 2020
05211
M 2020
05212
M 2020
05213

22/07/2020

173143

22/07/2020

173132

22/07/2020

173131

35, 39, 41, 1057
43, 44
1058
ANMABU SPEDITION ANMABU SPEDITION 39
S.R.L.
KAI REPUBLIK S.R.L. KAIUS4
30, 33, 43 1058

23/07/2020

173063

RWR TRADE SRL

TIP TOP Wash

37

1059

23/07/2020

173079

RWR TRADE SRL

TIP TOP Carpet

37, 40

1060

23/07/2020

173102

WURSTAHOLICS

43

1060

23/07/2020

173218

OCTAVIAN ANDREI
TUPAN
AZIMUT VISION SRL

Azimut Vision

16, 35, 41 1060

23/07/2020

173433

23/07/2020

173434

24/07/2020

173276

24/07/2020

173096

03/08/2020

173287

24/07/2020

173201

24/07/2020

173121

24/07/2020

173133

M 2020
05214
M 2020
05216
M 2020
05217
M 2020
05218
M 2020
05220
M 2020
05221

24/07/2020

173120

24/07/2020

173097

24/07/2020

MUROTTI

DORU-MIHAITA
Dolzy
MOISUC
DORU-MIHAITA
BOLZY
MOISUC
CONSTANTIN VOICU AGENDA DE
GIURGIU
LARISSA BEAUTY
HAMSA beauty
CONCEPT SRL
COSTICA ZARNESCU La Kuburi

29, 30, 43 1061

LUMEA
INFRASTRUCTURII
WELLUX

16, 35, 38, 1065
41
1067
35, 39

Legend

25, 28, 41 1067

WELLMAX

35, 39

1067

3am ANDREEA
MITROI
ALIRA ALIENTO

25

1068

173125

SC FINANCE MEDIA
SRL
S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.
VICTOR-ANDREI
BALANIUC
DARIUS-IVO
TAPALAGA
S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.
ANDREEA IONELA
MITROI
WINERO SRL

33

1068

24/07/2020

173127

WINERO S.R.L.

33

1068

24/07/2020

173256

MONS MELLIS SRL

ALIRA FLAMMA
PREMIUM
Bidex

24/07/2020

173122

S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.

DURALUX

35, 39

1409

29, 30, 43 1062
16, 35, 41 1063
3, 44

1064

35, 39, 43 1064

35, 41, 42 1069
1070
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
179
05226
M 2020
180
05227
M 2020
181
05238
M 2020
182
05243
M 2020
183
05250
M 2020
184
05255
M 2020
185
05260

186
187
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198
199

200
201

Dată
depozit
26/07/2020

Număr
marcă
173186

27/07/2020

173209

27/07/2020

173364

27/07/2020

173296

27/07/2020

173128

27/07/2020

173152

27/07/2020

173178

M 2020
05276
M 2020
05282
M 2020
05288
M 2020
05290
M 2020
05293
M 2020
05298
M 2020
05302

29/07/2020

173091

28/07/2020

173226

28/07/2020

173269

28/07/2020

173297

28/07/2020

172892

28/07/2020

173187

29/07/2020

173082

M 2020
05304
M 2020
05305
M 2020
05309
M 2020
05311
M 2020
05312
M 2020
05317
M 2020
05323

29/07/2020

173119

29/07/2020

173118

29/07/2020

173168

3, 10, 20, 1073
21, 24, 25,
35
1074
S.C. LETEA ENERGO Let Letea Energo Prest 4, 35
PREST S.R.L.
1078
JUSTIN OVIDIU
LaProvincia Pui
29
PARASCHIV
Vegetarian
1079
OLGA INAL
LuxyBrow Permanent 44
Makeup Studio
BOGDAN STANCA
COCORICO The All- 16, 29, 35, 1080
Natural Chicken Brand 39
1080
DAS SENSE SOCIETY FAYN FOOD IS ALL
43
SRL
YOU NEED
DIVIZIA DE PAZĂ ŞI
DIVIZIA DE PAZA SI
37, 42, 45 1081
ORDINE SJP SRL
ORDINE S.J.P.
1081
S.C. LOOP
PINE JULZ
25
PRODUCTIONS
S.R.L.
CHIMCOMPLEX SA
100 CHIMCOMPLEX 1, 5, 17, 35 1081
BORZESTI
CHIMCOMPLEX SA
100 CHIMCOMPLEX 1, 5, 17, 35 1082
BORZESTI
1083
SC BIOFARM SA
SennaLax
5, 35

29/07/2020

173167

SC BIOFARM SA

Cavit

5, 35

1083

29/07/2020

173169

SC BIOFARM SA

Cavit

5, 35

1083

29/07/2020

173337

Smuff

35

1084

29/07/2020

173146

VP&PARTNERS

16, 41, 45 1084

M 2020
05325
M 2020
05329

29/07/2020

173157

1084

173126

ROCK DRILL
CONSULT
AEROSOLI FERICITI

7, 19, 37

29/07/2020

ANNA MARIA
BALOGH
VOLOSEVICI
& PLĂCINTĂ SOCIETATE CIVILĂ
DE AVOCAȚI
ROCK DRILL
CONSULT SRL
SC PRISACA
TRANSILVANIA SRL

5

1084

Titular
SC BERE SADU SRL

Denumire marcă
HELTAU

Clase Nisa pag.
32, 35, 43 1070

EURO LIVESTOCK &
MEAT GROUP S.R.L.
ADD INDUSTRY
(ZHEJIANG) CO.,LTD.
BOGDAN STANCA

Global Livestock &
Meat
PRT

29, 31, 35, 1071
39
1071
12

COCORICO The AllNatural Chicken Brand
HEXAGON
DEVELOPMENTS
Young & Bipolar

16, 29, 35, 1072
39
36, 37, 43 1072

HEXAGON
STRUCTURES SRL
BLACK BUTTER
GROUP SRL
AERRE ROMANIA
SRL

1410

9, 25

1073

tone

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
202
05332
M 2020
203
05333
M 2020
204
05334
M 2020
205
05339
M 2020
206
05342
M 2020
207
05343
M 2020
208
05344
M 2020
209
05345
M 2020
210
05347
M 2020
211
05355

212
213
214
215

216
217
218
219
220
221
222
223

Dată
depozit
29/07/2020

Număr
marcă
173216

29/07/2020

173467

29/07/2020

173148

30/07/2020

Titular
CONSTANTIN SLAV

Clase Nisa pag.
1085
35

173129

Denumire marcă
l'Arôme beaucoup
d'aromes
The Procter & Gamble ALWAYS NIGHT
Company
RAUL BOGDAN
FillieRA SPORT
CHENDREAN
DEVEO MEDIA SRL
FRAM - Nu privi inapoi

30/07/2020

173465

Zentiva, k.s.

30/07/2020

173469

30/07/2020

173466

30/07/2020

173463

30/07/2020

173442

30/07/2020

173123

M 2020
05357
M 2020
05360
M 2020
05365
M 2020
05367

30/07/2020

173339

30/07/2020

173331

18/05/2011

172900

30/07/2020

173281

M 2020
05372
M 2020
05373
M 2020
05375
M 2020
05376
M 2020
05383
M 2020
05385
M 2020
05389
M 2020
05390

31/07/2020

173366

31/07/2020

173115

31/07/2020

173217

31/07/2020

173190

06/08/2020

173156

31/07/2020

173289

20/08/2020

173407

31/07/2020

173188

5

1094

41

1094

28

1094

PERCOR

5

1095

THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY
THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY
IGOR BOTNARIUC

ALWAYS SECURE
NIGHT
ALWAYS ULTRA

5

1095

5

1095

ALWAYS SENSITIVE

5

1095

LUX COURIER

39

1096

ASOCIATIA
JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA
SC GENERAL AGRO
COM SERVICE SRL
CLUB SPORTIV
VICTORIA ȚĂNDĂREI
LABORATOIRES
NOREVA-LED
LA CASA
RISTORANTE
PIZZERIA PANE
DOLCE SRL
LPG AUTO TRANS
SRL
REGINA OVERSEAS
COM SRL
SAMBYTENET SRL

ASOCIATIA
JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA
FIERART

41

1096

6

1096

CLUB SPORTIV
41
VICTORIA ȚĂNDĂREI
KERAPIL
3, 5

1097

Din Casa Bunicii

30

1098

LPG auto trans

39

1098

PASION DEKOR

24

1098

SBN

35

1099

GEDA PRODEXIM
GEDA UNIVERSAL
SRL
U CRAIOVA 1948 S.A. PRIMAVERA FOTBAL
CLUB
SEBASTIAN-IONUȚ
BRIDAL
MÎNDROIU
DIGITAL MEDIA
LIVE4U
STREAM SRL
ANA-MARIA FIȚA
DODORYN
DORIN FIȚA

1411

1097

12, 35, 36, 1102
37
25, 28, 35, 1103
41
1103
35, 42
38, 41

1104

31, 35, 44 1104
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 31/07/2020
224
05392

Număr
marcă
173171

M 2020
05394

31/07/2020

173425

M 2020
05396
M 2020
05399

04/08/2020

172988

01/08/2020

173409

02/08/2020

173214

229

M 2020
05400
M 2020
05401

03/08/2020

173181

230

M 2020
05402

03/08/2020

173145

M 2020
05406
M 2020
05408

03/08/2020

173278

03/08/2020

173221

M 2020
05414
M 2020
05415
M 2020
05418
M 2020
05420
M 2020
05422
M 2020
05433

03/08/2020

M 2020
05439
M 2020
05440
M 2020
05441
M 2020
05442
M 2020
05443
M 2020
05447

225

226
227

228

231
232

233
234
235
236
237
238

239
240
241
242
243
244

Titular
Denumire marcă
ALICE MIHAELA MITU SIGURANȚĂ AUTO
COPII Săptămâna
SIGURANȚEI AUTO a
Micului Pasager!
CARNSAN PROD SRL CARNSAN PROD
FILIPESTII DE
PADURE
GHEORGHE CIUCA PREVENT CLINICA

Clase Nisa pag.
1106
41

29, 35

1106

44

1107

DIGITAL GARDEN
Micul Aprozar
GLOBAL NETWORK
SRL
LUCY DAN COM SRL Bella Lucia

9, 35, 42

1107

24, 25

1108

ION CRISTIAN
PANDEL
VOLOSEVICI
& PLĂCINTĂ SOCIETATE CIVILĂ
DE AVOCAȚI
AG CHARGE SRL

YUGSTER

35, 41, 43 1108

LE

41, 45

1109

elec

9

1109

JUST estudio di
belezza

44

1110

173501

RAMON VALENTIN
HURJUI
IONUT SORIN
CONSTANTIN
INDECENT SRL

EXIST

35, 36

1110

03/08/2020

173498

INDECENT SRL

SKYLAND

43

1111

03/08/2020

173264

IC CONSULTING SRL DELISH FESTIVAL

35, 43

1111

03/08/2020

173350

LUCIAN POPA

35, 39

1111

03/08/2020

173422

5

1112

03/08/2020

173414

03/08/2020

173286

05/08/2020

173199

ADAMA Makhteshim
Ltd.
S.C. LE BAZAR
Le Bazar Food &
FOOD&BEVERAGE
Beverage
DISTRIBUTION S.R.L.
SC IMAGIENT
SALE STORY
AGENCY SRL
MITZUU MEDIA SRL

03/08/2020

173246

03/08/2020

173245

03/08/2020

173223

04/08/2020

173251

LUDICUS GAMES
SRL
LUDICUS GAMES
SRL
CLAUDIU
NECŞULESCU
SC REGINA
OVERSEAS COM SRL
1412

CARU' CU LEMNE
DEPOZIT
CARTALA

29, 30, 31, 1112
32
35

1112

25, 35

1113

memorace

28

1114

MEMORACE

28

1114

VINOLAB

3, 5, 35

1114

Mirella

24

1115
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
245
05448
M 2020
246
05451
M 2020
247
05460
M 2020
248
05469
M 2020
249
05491
M 2020
250
05495

Dată
depozit
04/08/2020

Număr
marcă
173295

04/08/2020

173213

04/08/2020

173284

04/08/2020

173341

05/08/2020

172901

05/08/2020

172902

251

M 2020
05496

05/08/2020

172903

252

M 2020
05499

05/08/2020

173392

253

M 2020
05500

05/08/2020

173100

254

M 2020
05507

06/08/2020

173163

M 2020
05531
M 2020
05534
M 2020
05542

06/08/2020

173475

06/08/2020

173162

06/08/2020

173328

07/09/2020

172904

10/08/2020

173182

260

M 2020
05550
M 2020
05572
M 2020
05575

10/08/2020

173363

261

M 2020
05596

10/08/2020

173161

262

M 2020
05603

10/08/2020

173136

263

M 2020
05608

10/08/2020

173361

264

M 2020
05609

10/08/2020

173362

265

M 2020
05614

10/08/2020

173135

255
256
257

258
259

Titular
SC REGINA
OVERSEAS COM SRL
S.C. WESTHOUSE
GROUP S.R.L.
AVESTIS
INTERNATIONAL SRL
SC FEROSTIL ART
SRL
LOCAL GOURMET
197 S.R.L.
NILBIDI TRANS SRL

Denumire marcă
Florista

Clase Nisa pag.
1115
24

LAKESIDE
RESIDENCE OVIDIU
CAFENEAUA
JURIDICA
Ferostil ART

35, 36, 37, 1116
41, 42
1116
45

LOCALGOURMET

29, 35, 43 1117

Shine Whitening
Technology
ORA AUTOMOBILE

3, 5, 21

1118

39

1118

CATEDRALA
CREDINȚEI

45

1118

cygnus HD

5

1119

EIGHT
COMMUNICATION
MANAGEMENT SRL
STAICU CONSTRUCT
SRL
LARISA-MIHAELA
STUPARU-MAGA
DLG
INTERMARKETING
SRL
SC MIDAS & CO SRL

COFFEELICIOUS

30, 35, 43 1119

SCT CONSTRUCT

37

1120

LE PETIT MARC

35

1120

AgriPlanta

16, 35, 38, 1121
41, 42, 44

MidasAnAir

11

1124

FLORIN VALENTIN
VASILE
NOVARTIS AG

Cezarino

25, 28

1124

EXOTERF

5

1124

43

1125

RICHEARDCONSTANTIN
TUFEANU
ASOCIAȚIA
RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI
SFÂNT
RARES DUMITRU

CATERINA DUMITRU Restaurant Conacul
Romanesc Savoarea
unui ospat pe cinste!
GEORGETA
ZENBABY
UNGUREAN
OMEGA PHARMA
ASCOVIT
INNOVATION &
DEVELOPMENT N.V.
OMEGA PHARMA
INNOVATION &
DEVELOPMENT N.V.
GEORGETA
ZENBRIDE
UNGUREAN
1413

6

1116

16, 35, 41, 1125
42, 45
1126
5

5

1127

9, 16, 35,
41, 45

1127
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
266
05641
M 2020
267
05643
M 2020
268
05649
M 2020
269
05653

270
271

272
273
274

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

Dată
depozit
12/08/2020

Număr
marcă
173273

12/08/2020

173147

12/08/2020

173511

12/08/2020

173410

M 2020
05658
M 2020
05659

12/08/2020

173165

12/08/2020

173427

M 2020
05665
M 2020
05678
M 2020
05680

13/08/2020

173326

13/08/2020

173224

13/08/2020

173417

M 2020
05687
M 2020
05688
M 2020
05691
M 2020
05699
M 2020
05711
M 2020
05741
M 2020
05742
M 2020
05747
M 2020
05753
M 2020
05754
M 2020
05757
M 2020
05762
M 2020
05765

13/08/2020

Titular
RCS & RDS S.A

Denumire marcă
PRO FM OPEN
RADIO
eLijoy for the joy of
loving and learning
laguna

Clase Nisa pag.
35, 38, 41 1128
28, 35

1129

39

1129

43

1129

33, 45

1130

173335

ATELIER DE PĂPUŞI
ELIJOY S.R.L.
LAGUNA ALBASTRA
SRL
MENIUTV VLOGGING Codzilla Sauce & Grill
SRL
Your Hot Cock With
Crazy Sauce - Slurp!
DANIELA CURPENE DAVIA
ADRIAN CURPENE
ASOCIATIA PENTRU THERMALIS ORADEA
PROMOVAREA
TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)
JOKER HOUSE CLUB JHC COURIER
SRL
ALWAYS IN MOTION
SC AUDIO MEDIA
sysound
INVEST SRL
DIGITAL GARDEN
GLOBAL NETWORK
SRL
NIMET SRL
NIMET

13/08/2020

173334

NIMET SRL

13/08/2020

173333

13/08/2020

39, 43, 44 1130

39

1131

41

1131

9, 35, 42

1132

6, 40

1133

NiCro

6, 40

1133

NIMET SRL

NICASS

6, 40

1134

173274

RCS & RDS SA

TARA MEA

35, 38, 41 1134

13/08/2020

173164

NSP LIFE SRL

43, 44

14/08/2020

173352

14/08/2020

173360

14/08/2020

173342

5

1136

14/08/2020

173103

WeWash

37

1136

14/08/2020

173142

gusto pizza service

39, 43

1137

14/08/2020

173155

1137

173154

35

1138

16/08/2020

172905

CHALLENGE
ELECTRIC
CELON Challenge
Electric Online
CONAF ROMANIA

9, 35, 43

14/08/2020

SMITHFIELD
ROMANIA S.R.L.
SMITHFIELD
ROMANIA S.R.L.
GREEN PROJECT
SRL
VASILICĂ-CODRIN
MARDAR
CHALLENGE COM
SRL
CHALLENGE COM
SRL
CHALLENGE COM
SRL
CRISTINA CHIRIAC

PERSPECTIVES
CLUB
Hrană bună. În mod
responsabil.
Hrană bună. În mod
responsabil.
BITES pet goodies

35

1138

1414

1134

29, 35, 39 1135
29, 35, 39 1135
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 17/08/2020
288
05767

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

304
305
306
307
308
309
310

Număr
marcă
173067

Titular
PHOENICIA
EXPRESS SRL

M 2020
05768
M 2020
05795
M 2020
05796
M 2020
05800
M 2020
05802
M 2020
05811
M 2020
05812
M 2020
05813
M 2020
05814
M 2020
05816
M 2020
05820
M 2020
05822
M 2020
05825
M 2020
05827
M 2020
05829

17/08/2020

172906

MARIUS ARGHERIE

Denumire marcă
Phoenicia Blue
View AMFITEATRU
BELVERDE
PANORAMIC
OIL & GAS

18/08/2020

173345

BAYRAM ALP

ALPETTO

25

1139

18/08/2020

173343

BAYRAM ALP

DOGATTI COMFORT

25

1140

18/08/2020

173411

WINE HUB

41

1140

18/08/2020

173191

ROMÂNIA INFINITĂ

16, 35, 41 1140

20/08/2020

173069

ANA FLORENTINA
ROXANA
DORIN MARIUS
EPURE
ALINT JUNIOR SRL

Cozonaci Alintaţi

30, 35

1141

18/08/2020

173255

Activ Properties

36

1143

20/08/2020

173070

ACTIV PROPERTIES
SRL
ALINT JUNIOR SRL

Alinturi

30, 35

1143

18/08/2020

173228
173253

18/08/2020

173356

COACHING PENTRU 41
JURIȘTI
M
1, 30, 32,
33
Enjoy your life!
30, 43

1145

18/08/2020

ANCUȚA-FLORICA
COSMA
POPASUL TREBES
SRL
DAN GASHRI

19/08/2020

173093

SUPER K

43

1146

19/08/2020

173210

1147

173170

demiur DANIELA
OLARU
demiur

25, 35

19/08/2020

35, 42

1147

19/08/2020

173249

SUPERSTAR FOOD
SRL
DANIELA-ELENA
OLARU
DANIELA-ELENA
OLARU
CLEAN MEDICAL SRL

37

1147

M 2020
05832
M 2020
05838
M 2020
05845
M 2020
05847
M 2020
05851
M 2020
05861
M 2020
05864

19/08/2020

173400

Clean Medical
dezinfectare
decontaminare
STEPS SPORT

25, 35

1148

19/08/2020

173275

25

1149

20/08/2020

173396

BOGDAN VASILE
LUNGU
IOANA DIANA
RAMBELA
RAMBELA
BETFOLD TECH SRL PV Presque-Vu

25, 35

1149

19/08/2020

173399

VERA SPOSA

14, 25, 41 1152

20/08/2020

173248

opink

25

1153

20/08/2020

173219

Veşnic Ie

25

1153

20/08/2020

173134

VERA SPOSA
COUTURE SRL
SC THEOJOY
PRODUCTION SRL
MAT ART TRADIȚIE
SRL
JUSTIN OVIDIU
PARASCHIV

LaProvincia Cocosel
de Horezu

29

1153

1415

Clase Nisa pag.
1139
43

35

1139

1146
1146
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 20/08/2020
311
05866
M 2020 20/08/2020
312
05868
M 2020 20/08/2020
313
05879

Număr
marcă
173358
173338
173098

Titular
STAR POP 2020 SRL

Denumire marcă
POPS

NOTORION
BUSINESS S.R.L.
MIRCEA
MANOLESCU

CHOCO Republic In
30, 35, 43 1155
sweets we trust
1155
REGENESYS Saves 9, 10
Your Life and Improves
Your Health
1156
ARRIVAL FESTIVAL
41

20/08/2020

173192

ANDREI POPA

21/08/2020

173261

316

M 2020
05886
M 2020
05892
M 2020
05894

21/08/2020

173064

AUGUSTIN NICOLAE GCLUB
PLESEA
HYPER BNDF SRL
HYPERTOX

317

M 2020
05903

21/08/2020

173381

M 2020
05904
M 2020
05907
M 2020
05908
M 2020
05910
M 2020
05911
M 2020
05912

21/08/2020

173376

21/08/2020

173177

21/08/2020

173193

21/08/2020

173176

21/08/2020

173175

21/08/2020

173380

M 2020
05923
M 2020
05930

21/08/2020

173340

21/08/2020

173195

M 2020
05932
M 2020
05933
M 2020
05936
M 2020
05937

21/08/2020

173194

21/08/2020

173386

24/08/2020

173262

24/08/2020

173457

314
315

318
319
320
321
322
323

324
325

326
327
328
329

Clase Nisa pag.
1154
43

43

1157

5

1157
1157

ASOCIATIA DE
SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR
SPORTIVE
S.C. CASE
CĂLDUROASE S.R.L.
TOYO AVIATION SRL

FEDERAȚIA ROMÂNĂ 35
DE MINIGOLF

TOYO AVIATION

1, 17, 19, 1157
35
36, 39, 42 1158

TOYO FINANCE
GROUP IFN SA
TOYO MOTOR
LEASING IFN SA
TOYO MOTOR
CENTER SRL
ASOCIATIA DE
SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR
SPORTIVE
(ASCDMSS)
SC GENERAL AGRO
COM SERVICE SRL
RADU-VLAD STAN
IANCU-LAUREAN
COSTIN
CRISFARM S.R.L.

TOYO FINANCE

36

1158

TML TOYO MOTOR
LEASING
TOYO MOTOR
CENTER
CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE
MINIGOLF

36, 39

1158

Alagro

29

1160

GOLDEN FIN
STUDIOS

9, 28, 42

1160

CRISFARM

5

1161

BRAVO
PRODUCTIONS SRL
TOBIAS BURCUS

MIRCEA BRAVO

35, 38, 41, 1161
42
1164
30

AMOLDOVENCEI
AURA-ELENA
1416

Case Călduroase

Pâinăria PRODUSE
ARTIZANALE
AURA'S DREAM

36, 37, 39, 1159
40
1159
35

3, 35

1164
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 24/08/2020
330
05941
M 2020 24/08/2020
331
05943

Număr
marcă
173378
173332

Titular
VLAD-GEORGE
ȘERBĂNESCU
LUCIAN-IOAN MAFTEI
CORNEL-ADRIAN
MOISA
INVEST CLUB
TRANSILVANIA SA
OCTAV-MIHAI
LITINSCHI
SC ALTA COSMETICS
SRL
AL DAR PREMIUM
GROUP S.R.L.

Denumire marcă
CAFESCU

Clase Nisa pag.
30, 35, 43 1167

noelino

18, 20, 25, 1167
28

invest club

36, 41

1168

Fly Buy

3, 33, 35

1168

ALTA

3, 5, 35

1169

ALDAR AUTHENTIC
ORIENTAL
SPECIALTIES
CAFÉLIER

29, 35, 39 1169

M 2020
05948
M 2020
05949
M 2020
05953
M 2020
05956

24/08/2020

173092

24/08/2020

172907

11/09/2020

173495

25/08/2020

173268

M 2020
05957
M 2020
05965
M 2020
05973

25/08/2020

173379

CORINA ȘERBAN

25/08/2020

173413

25/08/2020

172908

25/08/2020

173490

25/08/2020

172909

25/08/2020

172910

25/08/2020

173290

26/08/2020

173404

344

M 2020
05976
M 2020
05982
M 2020
05983
M 2020
05989
M 2020
05990
M 2020
06000

14/09/2020

173512

FERNANDEZ
REBORN
SAMODAIEV MAKCIM
TOMIS GARDEN
JURASICA
RESIDENCE S.R.L.
ADVENTURE THEME
PARK NEPTUN
M&B OPERATIV
Mesendorf Gasthaus
CONSULTING SRL
CALIPSO S.R.L.
FUNCTIONAL
BOTANIC DRINK
CRISTIM 2
GourmetXperience
PRODCOM S.R.L.
EDUARD MIHAI
LEMINI
BUNGHIUZ
ALEXANDRUCrio Flowers Infinite
ROMULUS DICĂ
Blossom
SCULPTOPLASTICS Arta Modelării Fiinţei
3E SRL
Sculptoplastics

345

M 2020
06001

26/08/2020

173502

WONDER FOODS
SRL

M 2020
06004
M 2020
06013
M 2020
06014
M 2020
06017
M 2020
06018
M 2020
06019

26/08/2020

172911

GABRIEL BĂNICĂ

NEW ASK
REFILLABLE
ELECTRONIC
LIGHTER
SKYLUX

26/08/2020

172912

MACROMEX SRL

FOOD & GLORY

9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
1185
29, 30

26/08/2020

173398

DIGESTORIUM

3, 5, 10

1186

26/08/2020

173390

metric space

42

1186

26/08/2020

173196

Naive universe

14, 16, 35 1187

26/08/2020

173389

SC VAVIAN PHARMA
SRL
METRIC SPACE
DESIGN S.R.L.
STEFAN-ROMULUS
CUCU
THE RAINBOWIDEA
S.R.L.

TURN MAYBE INTO
NOW AND WOW

35

332
333
334
335

336
337
338

339
340
341
342
343

346
347
348
349
350
351

1417

30, 43

1170

9, 16, 35, 1170
41
35, 41, 43 1172
29, 36, 43 1172
32

1173

29, 30, 41, 1173
43
20, 28, 42 1175
16, 31, 35 1176
4, 14, 27, 1182
35, 41, 44,
45
34, 35, 39 1183

1187
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 26/08/2020
352
06020
M 2020 26/08/2020
353
06021
M 2020 26/08/2020
354
06023

Număr
marcă
173373
173374
173234

355

M 2020
06025

26/08/2020

173013

356

M 2020
06026

26/08/2020

173416

357

M 2020
06027

26/08/2020

172913

358

M 2020
06028

26/08/2020

172914

359

M 2020
06035

27/08/2020

173418

27/08/2020

172915

27/08/2020

172916

27/08/2020

172917

27/08/2020

173406

27/08/2020

173437

27/08/2020

173391

27/08/2020

173499

27/08/2020

173066

27/08/2020

173472

369

M 2020
06040
M 2020
06044
M 2020
06046
M 2020
06048
M 2020
06050
M 2020
06054
M 2020
06057
M 2020
06058
M 2020
06059
M 2020
06063

27/08/2020

173293

370

M 2020
06065

27/08/2020

172918

360
361
362
363
364
365
366
367
368

Titular
Denumire marcă
Cineplexx Kinobetriebe CINEPLEXX
GMBH
Cineplexx Kinobetriebe CINEPLEXX
GMBH
ALEXANDRU-LUCIAN FLUMINUM
NIȚU
CLUB SPORTIV
SUPORTER CLUB
OLIMPIA MCMXXI
SIMACHE & VRANĂ
ESENTIAL PSY SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE
PSIHOLOGIE
UNIUNEA
PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA (UPFR) ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE
MIHAI JUNCAR
J&N
ENTERTAINMENT
SRL
VIDARA GROUP
BUILDINGS SRL
PEDROGROUP
AGRO SRL
TIBERIU FLORIAN
POP
AUTO LUCAS ONLINE
SRL
NICUŞOR ILIE
BIG BOX CONNECT
S.R.L.
S.ORGANIC
CLOTHING SRL
MC STORE
SOLUTION SRL
ALEXANDRU ALIN
URECHE
KHALED AL RIFAAI

TYCHE CREATION
SRL

1418

Clase Nisa pag.
1188
41, 43
41, 43

1188

9, 16, 25, 1188
28, 35, 41,
42
25, 35, 41 1189

FOTBAL CLUB
OLIMPIA SATU MARE
1921
ESENTIAL PSY
44
Esențialul ești TU!

1190

UNIUNEA
35, 41
PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME
DIN ROMÂNIA ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE
Excelența creată de
41, 44
specialiști
DREAM MAKERS
35, 41

1191

NOVV THE FUTURE
IS HERE
HART

36, 43

1192

12

1192

CEL

42

1193

autolucas

35

1193

SUPERFIGHT
SYSTEM
AquaSpa

41

1194

35

1195

De IONESCU
EST.2019
Edman

25, 35

1196

9, 35

1197

Whelp We win by
helping others
RIF REFCO

36

1214

Afaceria - Afaceri,
Investitori, Parteneri,
Oportunități

1191
1191

3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
1217
35
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
371
06067
M 2020
372
06068
M 2020
373
06069
M 2020
374
06070

Dată
depozit
27/08/2020

Număr
marcă
172919

27/08/2020

173007

Titular
Denumire marcă
Clase Nisa pag.
1217
TYCHE CREATION
infoteca Anunță
35
SRL
Lumea!
ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI Hai-Hui PE COCLAURI 35, 38, 41 1218

27/08/2020

172920

EMIL BOC

27/08/2020

172921

MONDO CASA
WORLD S.R.L.

M 2020
06073

28/08/2020

173408

M 2020
06079
M 2020
06080
M 2020
06081
M 2020
06082
M 2020
06084
M 2020
06085
M 2020
06088

28/08/2020

172922

28/08/2020

173505

28/08/2020

173077

28/08/2020

173503

28/08/2020

173504

28/08/2020

172923

28/08/2020

173357

28/08/2020

172925

384

M 2020
06089
M 2020
06092

28/08/2020

172926

385

M 2020
06093

28/08/2020

172927

M 2020
06096
M 2020
06099
M 2020
06101
M 2020
06102
M 2020
06105
M 2020
06110
M 2020
06112

28/08/2020

172928

28/08/2020

172929

28/08/2020

172930

28/08/2020

173497

29/08/2020

173254

31/08/2020
31/08/2020

375

376
377
378
379
380
381
382

383

386
387
388
389
390
391
392

E fain la Cluj!

16, 35, 41 1219

MIKADO PERFECT
CLEAN Home and
Professional
LIBRA
LIBRA
DEVELOPMENT I.F.N. DEVELOPMENT IFN
S.A.
CONSTANTIN
OV Opinia de Vâlcea
TANISLAV
OCEAN CREDIT IFN Crab PÂNĂ LA 1500
LEI 1 Lună 9,44%
ANA ŢALEA
Pe orice vreme, ţine cu
tine! Bea un SolYole!
OCEAN CREDIT IFN Delfin PÂNĂ LA 9000
LEI 12 luni 7,5 lei pe zi
OCEAN CREDIT IFN Pinguin PÂNĂ LA 4500
LEI 3 Luni 11,94%
ANDREI - VASILE
PRIME DE MARALAZĂR
MUUU
SOCIETATEA
ARTICOLUL VII
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE
SEGA DESIGN SRL
LH Little Humans

3, 5

1219

36

1221

41

1222

36

1222

5, 35

1223

36

1223

36

1224

29

1224

A DOUA ROMÂNIE

35, 38, 41 1226

INVESTIŢI ÎN
ROMÂNIA!

35, 38, 41 1226

eltex - A GREEN
GROUP COMPANY
LUCKY CATS

37, 39, 40 1226

LUCKY CATS

29, 30, 32 1229

RIGHT HOUSE legal
insight
Zaliari

45

1231

29, 35

1232

173441

SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE
SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE
ELTEX RECYCLING
SRL
SC 5 TG SMILE
COFFEE SA
5 TG SMILE COFFEE
SA
DRĂGHICESCU ȘI
COJOCARU SCA
ZALIARI OLIVE OIL
S.R.L.
IONUŢ ŢABĂRĂ

BIOSEL

1, 5, 31, 35 1234

172931

VALVIS HOLDING SA WET Mango

1419

35, 38, 41 1225

25, 35

1225

29, 30, 32 1227

33

1235
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
393
06113
M 2020
394
06114
M 2020
395
06115
M 2020
396
06120

397
398

399

Dată
depozit
31/08/2020

Număr
marcă
172932

Titular
Denumire marcă
VALVIS HOLDING SA WET Grapefruit

Clase Nisa pag.
1235
33

31/08/2020

172933

VALVIS HOLDING SA WET Lime & Mint

33

1235

31/08/2020

172934

VALVIS HOLDING SA WET Seltzer

33

1235

31/08/2020

173236

16, 35, 41, 1235
45

M 2020
06123
M 2020
06127

31/08/2020

172935

31/08/2020

173488

CURTEA
CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ A CONSTITUȚIONALĂ
ROMÂNIEI
A ROMÂNIEI
CONSTITUȚIA
MARIA-ISABELA
CASA DACICĂ
BĂRCĂU
NUTRICOR
NUTRICOR
BUSINESS SRL

M 2020
06128
M 2020
06129
M 2020
06130
M 2020
06136
M 2020
06137

31/08/2020

172936

31/08/2020

172937

31/08/2020

AGROBION
Ingrasamant
DIASIST

173485

AGROBION PLUS
S.R.L.
NOVOLINE PHARM
SRL
BETTERLIVING S.R.L

31/08/2020

172938

CEZ VANZARE SA

31/08/2020

172939

M 2020
06142
M 2020
06143
M 2020
06155

31/08/2020

43

1236

5, 10, 41, 1236
42, 43, 44,
45
1237
1, 35
5

1238

eYES COSMETICS

3, 35

1238

173265

OPTGROUP SRL

OptGroup

31/08/2020

173493

01/09/2020

172940

DANUBIU FREE
ECONOMIC ZONE
ABSTRACT 2

M 2020
06159
M 2020
06160

01/09/2020

173481

la Papanul

35, 43

1243

01/09/2020

172941

S.C. DANUBIU
ENTERPRISES S.R.L.
ALEXANDRU
BOGDAN
COVASNEANU
TUDOR ȘTEFAN
BATOG
ILIANA-LOREDANA
ȘPAK-BOLDICI
GLORIA MARKET
SRL

4, 35, 39,
40, 41
9, 11, 17,
35, 37, 42,
45
35, 36, 37,
39, 42, 43
35, 36, 37,
41
25, 44

1238

LIDLE COM SRL

PROMISIUNE
PENTRU VIITOR
LIDLE COM

Mai putin la casa, mai
mult acasa!

1244

01/09/2020

173420

ROTON SRL

LEGATII

01/09/2020

173421

ROTON SRL

411

M 2020
06166
M 2020
06168
M 2020
06179

01/09/2020

173225

MARIUS-ADRIAN
ILIESCU

ODATA PENTRU
TOTDEAUNA
tessuto. EXPLORE
UNIQUENESS

412

M 2020
06181

02/09/2020

173174

PROFI ROM FOOD
SRL

3, 5, 16,
21, 25, 28,
29, 30, 32,
33, 34, 35
25, 35, 38,
41
25, 35, 38,
41
18, 20, 21,
25, 35, 37,
42
32

400
401
402
403

404
405
406

407
408

409
410

1420

CODRU IMPERIUM

1239

1240
1242
1243

1244
1245
1245

1246
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
413
06183
M 2020
414
06187
M 2020
415
06190
M 2020
416
06191
M 2020
417
06194
M 2020
418
06201
M 2020
419
06202
M 2020
420
06203
M 2020
421
06205
M 2020
422
06209
M 2020
423
06217
M 2020
424
06227
M 2020
425
06231
M 2020
426
06232

Dată
depozit
02/09/2020

Număr
marcă
173173

02/09/2020

172942

02/09/2020

172943

02/09/2020

172944

02/09/2020

173252

02/09/2020

173078

02/09/2020

173377

02/09/2020

172945

02/09/2020

172946

02/09/2020

173227

03/09/2020

173159

03/09/2020

172947

03/09/2020

173480

15/09/2020

173359

M 2020
06242
M 2020
06251

03/09/2020

172948

04/09/2020

173510

04/09/2020

172949

04/09/2020

173229

431

M 2020
06256
M 2020
06257
M 2020
06260

04/09/2020

172950

432

M 2020
06261

04/09/2020

172951

433

M 2020
06262

04/09/2020

172952

427
428

429
430

Titular
PROFI ROM FOOD
SRL
RAPSODIA
LEMNULUI SRL
RALUCA-DANA
DONCIU
Unilever IP Holdings
B.V.
SC NAIVE
COMMUNITY SRL
JUST BRANDS SRL

Denumire marcă
OaieNOT?
PUPĂZAN
kiddy hop

Clase Nisa pag.
29, 30, 31, 1247
32, 33
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
1249
35

CARAMEL AURIU
BILLIONAIRE
naive

30

1250

43

1251

ZOLIA

11

1251

EXPERT SAS
SECURITY SRL
ALMA TIM
DISTRIBUTION SRL
ALMA TIM
DISTRIBUTION SRL
OANA-FLORENTINA
TOMOIOAGA
DEL CAFFE SRL

EXPERT SAS TEAM

45

1251

DULCE DE BABICIU

29, 31

1252

IUTE DE BABICIU

29, 31

1252

OAN

25, 35

1252

Delcaffe

3

1253

S.C. INSIDE ERX
S.R.L.
MONROVIA IMPEX
S.R.L
PROJECT
MANAGEMENT
PORTFOLIO
CONSULTING SRL
AUREL MORAR

Optimerix

9, 35, 42

1253

N Nora

29, 35

1254

PROJECT
MANAGEMENT
PORTFOLIO
CONSULTING
AURELIUS

35, 42

1255

32, 33

1255

IONELA-CRINA
AFTIMESCUDELEANU
J&J GROUP SRL

PICURI DE FOLK

41

1256

TANTO

20, 35

1256

DEJA VU FACILITY
SERVICES SRL
AGENTIA
ECONOMICA
ROMANA AGEROM
SRL
SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
SA
SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
SA

sweetopia

30

1256

AGEROM JUDEȚUL
GORJ ROMÂNIA

16, 35

1258

1421

NESCAFÉ
30
CAPPUCCINO RICH &
FOAMY
NESCAFÉ LATTE
30
MILKY & FOAMY

1258

1258
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 04/09/2020
434
06263
M 2020 04/09/2020
435
06265
M 2020 04/09/2020
436
06275

Număr
marcă
173054

Titular
J&J GROUP SRL

Denumire marcă
JJ DISPLAYS

172953

BEM INNA SRL

PROCRAFT industrial 7, 8, 35

173149

35, 38, 41 1260

30

1272

Clase Nisa pag.
1259
20, 35
1259

437

M 2020
06294

07/09/2020

172954

438

M 2020
06295

07/09/2020

172955

M 2020
06296
M 2020
06298
M 2020
06302

07/09/2020

173016

07/09/2020

173144

07/09/2020

172956

07/09/2020

172957

07/09/2020

172958

ANA PAN SA

TIROPITA

30

1272

07/09/2020

172959

9, 36

1273

07/09/2020

172895

fares 1929

5, 35

1273

446

M 2020
06317

07/09/2020

173375

BT DIRECT INVEST

36

1274

M 2020
06324
M 2020
06331
M 2020
06340
M 2020
06341
M 2020
06342
M 2020
06346
M 2020
06350
M 2020
06352

07/09/2020

172894

YO SHIN KIM
MCKLEM
S.C.
LABORATOARELE
FARES BIO VITAL
S.R.L.
BT ASSET
MANAGEMENT SAI
SA
GILGAL S.R.L.

#PROHA5H

445

M 2020
06305
M 2020
06306
M 2020
06309
M 2020
06314

MIHAI-ŞTEFAN ZÂNT HUMANISTIC
IULIA-RUCSANDRA
BUCIUMAN
GABRIEL EUSEBIU
GRAND HOTEL
PĂNOIU
CONCORDIA
BUCHAREST EST.
1852
GABRIEL EUSEBIU
HOTEL CONCORDIA
PĂNOIU
BUCHAREST EST.
1852
ONE UNITED
one RAHMANINOV
PROPERTIES S.A.
NATURALIS SRL
naturalis inteligenţa
naturii VITAMINUTZE
CASA DE CULTURA CAMERATA FELIX
A SINDICATELOR
ORADEA
ANA PAN SA
ELIOPITA

ZATZ

43

1274

08/09/2020

172960

LAURAMAX S.R.L.

LAURA MAXIM

18, 25

1275

08/09/2020

173448

41

1275

08/09/2020

172961

INVESTIGATORIA
Investigatoria
PRESS SRL
AREA CONSULT SRL AUTONORDE

35

1275

08/09/2020

172962

UZUC SA

UZUC

6, 11

1276

08/09/2020

173166

COVALACT S.A.

Bulgărași de brânză

29

1276

08/09/2020

172963

10

1276

08/09/2020

173141

S.C. DENTAL VISION FLUX DENTAL LAB
CLINIC S.R.L.
BT ASSET
DIRECT INVEST
MANAGEMENT SAI
SA
1422

36

1276

439
440
441

442
443
444

447
448
449
450
451
452
453
454

43

1261

43

1262

35, 36, 37 1262
5, 16, 35, 1263
41, 42, 44
16, 35, 41 1272
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
455
06353
M 2020
456
06357
M 2020
457
06358
M 2020
458
06359
M 2020
459
06372
M 2020
460
06374
M 2020
461
06375
M 2020
462
06376
M 2020
463
06377
M 2020
464
06378
M 2020
465
06380
M 2020
466
06381
M 2020
467
06383
M 2020
468
06389
M 2020
469
06395
M 2020
470
06404
M 2020
471
06406
M 2020
472
06408
M 2020
473
06411
M 2020
474
06418

475
476
477

M 2020
06423
M 2020
06428
M 2020
06434

Dată
depozit
08/09/2020

Număr
marcă
172964

08/09/2020

173094

08/09/2020

173172

09/09/2020

173351

09/09/2020

173294

09/09/2020

172965

09/09/2020

172966

09/09/2020

173183

1280
SC PRO CONFORT
Confort creat cu grijă ! 37
WINDOWS SRL
CALIN GABRIEL
F.C. UTA
18, 25, 28 1280
COSTEA
1281
ALEXANDRU BECUȚ GRABit pastrami bar
29

09/09/2020

172967

VLAD-TUDOR PASCU SELDOR

20

1281

09/09/2020

173184

ALEXANDRU BECUȚ SAOLA coffee shop

30, 43

1282

09/09/2020

172968

37

1282

09/09/2020

172969

IONUT-ADRIAN FICIU ELEPHANT CAR
WASH
APEROL SPA SRL
MERCUR

37

1283

09/09/2020

172970

09/09/2020

172971

09/09/2020

172972

10/09/2020

172973

10/09/2020

173478

10/09/2020

Titular
IULIU OCTAVIAN
GROLMUSZ
DR. CALM SRL

Denumire marcă
Clase Nisa pag.
1277
CAROLINA DESIGN 25
CAROLINADESIGN.RO
Dr. Calm
10, 25, 35 1277

PROFI ROM FOOD
SRL
STEFAN-CLAUDIU
GLEVESANU
DIMITRIOS XENOS

COLINAS DEL ÁNGEL 29, 30, 31 1278
HAPLEA D'ALE GURII 35, 39, 43 1279
MEDIN

35, 44

1280

1283
S SYNDICATE SOUL 33, 43
DRINKS AND SPIRITS
F.C. UTA 1945
18, 25, 28 1283

173479

SC TRANSILVANIA
TREK SRL
CALIN GABRIEL
COSTEA
S.C. ENTERPRISE
CONCEPT S.R.L.
ALEXANDRU
ECHERT
IOSIF-MIRCEA
VLAICU
LIME MEDICALS SRL

10/09/2020

173247

IOANA OBADEAN

GRILLZY

10/09/2020

172974

RESTART ENERGY
ONE S.A.

RESTART ROMÂNIA

10/09/2020

172975

10/09/2020

172976

11/09/2020

172977

SC GEMI CENTRE
GEMI
SRL
GEORGEL MITRUȚ
MEDGEODENT
GHIRITI
POWER MEDIA S.R.L. POWER MEDIA

1423

blue ticket

35, 36, 42 1284

Ečhart

30, 35

1284

HRT TOPOLOG

43

1285

LIME MEDICAL

5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
30, 35, 43 1286
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44,
45
1292
41, 44
41, 44

1292

35

1293
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 11/09/2020
478
06439

479
480
481
482

483
484

485
486
487
488
489
490
491
492
493

494
495
496
497
498

Număr
marcă
173203

M 2020
06441
M 2020
06442
M 2020
06447
M 2020
06459

11/09/2020

173451

11/09/2020

172978

Titular
ZEN TELLY
ENTERTAINMENT
SRL
S.C. DAILY GROUP
SRL
ABYSAND SRL

11/09/2020

172979

ASMA HOMEWEAR

12/09/2020

172980

TUDORA CLAUDIA
NEGROIU

M 2020
06464
M 2020
06465

14/09/2020

172981

14/09/2020

172893

M 2020
06467
M 2020
06468
M 2020
06471
M 2020
06473
M 2020
06475
M 2020
06476
M 2020
06478
M 2020
06480
M 2020
06484

14/09/2020

173430

14/09/2020

173428

14/09/2020

173383

14/09/2020

172982

S.C. BELFIX
DISTRIBUȚIE S.R.L.
CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL
EUROPE COMPANY
SRL
NELSON-SIMONE
POP
NELSON-SIMONE
POP
HEINEKEN ROMANIA
SA
SC MIDAS & CO SRL

14/09/2020

172983

ANA PAN SA

14/09/2020

172984

14/09/2020

M 2020
06486
M 2020
06487
M 2020
06492
M 2020
06493
M 2020
06494

Denumire marcă
FLOS

Clase Nisa pag.
1293
41

VINIA

31, 33, 39 1294

ABYSAND MOBILIER 20
TAPITAT
asma
25

1294

CLAUDIA NEGROIU
- BUNICUŢA CU
POVEŞTI
belfix

9, 16, 35,
41

1295

FUYAN

34

1296

N MONDIALUL

41

1297

NELSON MONDIALU' 41

1297

ARDUUS HOP

31, 32

1298

midas electronics

1298

BERRIOLETTE

9, 10, 11,
37
30

ANA PAN SA

CHOCOTTONE

30

1299

172985

ANDREEA BĂDALĂ

25, 35, 42 1299

14/09/2020

172986

PRONAT S.R.L.

14/09/2020

173484

MURMUR
ESSENTIALS
IUBEŞTE
SĂNĂTATEA
DOMENIILE
DASCĂLU 1991

14/09/2020

172987

CONSTANTIN
DASCĂLU
HARI CRISTIAN
DASCĂLU
SC MEGA IMAGE SRL Gusturi românești

14/09/2020

173365

15/09/2020

173412

15/09/2020

173344

15/09/2020

172989

MARIN ANDREEAVIOLETA
PAVEL STRATAN

35, 37, 42 1296

1298

5, 30

1300

33

1300

29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
Nu există nu se poate! 3, 35, 41, 1301
cu Andreea Marin
45
GRĂDINIŢA DIN
25, 35, 41 1302
PALAT
1302
GRĂDINA ARY
30

SC PROSONIC
PRODCOM SRL
DODU MORARU SRL PICANTE PIZZERIA
TASTE AT YOUR
OWN RISK

1424

1295

43

1303
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
499
06496
M 2020
500
06498
M 2020
501
06499
M 2020
502
06500
M 2020
503
06501
M 2020
504
06502
M 2020
505
06504
M 2020
506
06505
M 2020
507
06506
M 2020
508
06514
M 2020
509
06519
M 2020
510
06520
M 2020
511
06528
M 2020
512
06534

513
514
515
516
517

518
519
520
521
522

Dată
depozit
15/09/2020

Număr
marcă
172990

Titular
KIBO DELICE SRL

Denumire marcă
TUD SELF WASH

Clase Nisa pag.
1303
37

15/09/2020

172991

FABIOL SRL

APIMAG

5

1303

15/09/2020

172993

FABIOL SRL

DIFABIOL

5

1304

15/09/2020

172992

1304

172994

START SHOW
ROMANIA
NEVRALGISTOP

38, 41

15/09/2020

S.C. ABC PLUS
MEDIA S.A.
FABIOL SRL

5

1304

15/09/2020

172995

FABIOL SRL

FITOLIP

5

1304

15/09/2020

172996

15/09/2020

172997

B.M.S.THERAPIES
DEMOSFOOD catering 43
SRL
& evenimente
FLORIN SILVIU RADU MEET ME OUTDOOR 39, 41

15/09/2020

172998

15/09/2020

173516

15/09/2020

173347

15/09/2020

173139

16/09/2020

172999

16/09/2020

173000

M 2020
06535
M 2020
06540
M 2020
06547
M 2020
06551
M 2020
06556

16/09/2020

173001

16/09/2020

173002

16/09/2020

173336

16/09/2020

173436

16/09/2020

173003

M 2020
06562
M 2020
06563
M 2020
06564
M 2020
06566
M 2020
06570

17/09/2020

173004

17/09/2020

173005

17/09/2020

173006

17/09/2020

173008

17/09/2020

173009

CLAUDIU-NICOLAE
JOJATU
GABRIEL FLORINEL
FLOREA
BESTOIL ENERGY
NONSTOP SRL
BESTOIL ENERGY
NONSTOP SRL
MEDIAUNO SRL

VIAȚA DE
FREELANCER
Etno Food

1425

1305

35, 41, 42 1306
29, 30, 35, 1306
36, 43
1307
4, 35

BESTOIL ENERGY
BO
BESTOIL ENERGY
4, 35
NONSTOP BO
ÎMPREUNĂ
35
PROTEJĂM ROMÂNIA
VERTIS LEGAL
45

IRIMIE, BASARAB,
RUGE, POP, ANDREI
SCA
TRINITY
TR TRIBERG
COLLECTION S.R.L.
BIANCO GROUP SRL DOMENIILE MURANI din 1781 GEORGE-EMANUEL 5K Bio Cleaning Home
NICU
& Institutional Care
S.C. BENEDETTO
O oază de liniște în
CASA S.R.L.
inima Banatului
AUTOCARDO Madame prăvălie cu
SOLUȚII INTEGRATE dichis
S.R.L.
DECENU NOI RETAIL HAI HUI
SRL
DECENU NOI RETAIL HAI HUI
SRL
DECENU NOI RETAIL ROD
SRL
DECENU NOI RETAIL Simina
S.R.L.
MARIAN PETCU
Arteroprotect

1305

1307
1308
1308

21, 24, 28 1308
43

1309

3, 35

1309

43

1310

30, 35, 43 1311

3, 16, 21

1313

16, 21

1314

8, 21

1314

3, 16, 21

1315

3, 5

1316
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
523
06572
M 2020
524
06579
M 2020
525
06585
M 2020
526
06587
M 2020
527
06588
M 2020
528
06590
M 2020
529
06592

Dată
depozit
17/09/2020

Număr
marcă
173010

17/09/2020

173011

17/09/2020

173012

17/09/2020

173015

17/09/2020

173014

17/09/2020

173017

17/09/2020

173018

M 2020
06593
M 2020
06598
M 2020
06603
M 2020
06605

17/09/2020

173291

18/09/2020

173330

18/09/2020

173435

18/09/2020

173019

M 2020
06606
M 2020
06610

18/09/2020

173020

18/09/2020

173222

18/09/2020

173198

18/09/2020

173021

VANDANA COM SRL

18/09/2020

173022

18/09/2020

173075

21/09/2020

173023

21/09/2020

173483

S.C. DOG GUARD
SECURITY S.R.L.
LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL
BEST DENTAL
STUDIO SRL
LEEA'S ROOM SRL

542

M 2020
06611
M 2020
06612
M 2020
06617
M 2020
06619
M 2020
06628
M 2020
06633
M 2020
06640

NICOLETA-CLAUDIA
TOMA
EVOX PROTRADE
S.R.L.
S.C. A&A
INDEPENDENT
CONSULTING S.R.L.
ELENA DANIELA
PETRE
S.C. AUTO GROUP
C.M.B. S.R.L.
ARC-ROM TRADING
S.R.L.
PAUL ANDREI
OLTEAN
STELA OLTEAN
CHROMOSOME
DYNAMICS SRL
BUSINESS
INTELLIGENCE
FACTORY S.R.L.
FLY MUSIC SRL

21/09/2020

173024

543

M 2020
06643

21/09/2020

173299

544

M 2020
06652

21/09/2020

173025

530
531
532
533

534
535

536
537
538
539
540
541

Titular
MARIAN PETCU
ACQUIRA FRESH
S.R.L.
XPERIENCE CAFFE
SRL
TAME & ROAR SRL

Denumire marcă
Mentosan - pastila
albastră pentru gât
Acquira FRESH

Clase Nisa pag.
1317
5
31

1317

XPERIENCE CAFFE

35, 43

1318

TAME

3

1318

Zero Plastic

41

1319

MYAUTOPRO

35

1319

A&A Consulting

36

1320

Dreamland

16, 41, 43 1320

MEZÖ FARM

7, 9, 35, 39 1321

AR ARC-ROM
TRADING
DP DENTAL PRIME

7, 35

10, 35, 44 1324

1325
CHRD full agribusiness 44
consulting services
Business Intelligence 35, 41, 45 1325
achieving together
Rigoletti suono
elegante
Vandana

DOG GUARD
SECURITY
PERMIS DE
ANTREPRENOR
BDS BEST DENTAL
STUDIO
Leea's Room Furniture
for kids
FIRST BANK SA
FIRST BANK
CREDITUL DE
ORIUNDE
SUN WAVE PHARMA MINEAPP
INTERNATIONAL
LIMITED
SC ALCOVIN SRL
MY HISTORY

1426

1322

15, 35

1327

35, 36, 39, 1329
41, 43
1330
39, 45
35, 41

1331

5, 10, 35,
42, 44
20

1332

35, 36

1333

3, 5

1334

33, 35

1335

1333
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 29/09/2020
545
06653
M 2020 21/09/2020
546
06656
M 2020 22/09/2020
547
06662

Număr
marcă
173026
173443

Clase Nisa pag.
9, 25, 35, 1335
42
1336
35, 42

Travel CARPATHIA

39, 41, 43 1337

HAIRMONY SALON

44

DELICIOSUL DE
VASLUI Gust adevărat
de pui
DELICIOSUL DE
VASLUI

29, 30, 31, 1338
35, 40, 43,
44
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43,
44
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43,
44

548

M 2020
06664

22/09/2020

173151

FUNDATIA
CONSERVATION
CARPATHIA
MIHAI MARINICA

549

M 2020
06669

22/09/2020

173257

SAFIR SRL

550

M 2020
06670

22/09/2020

173258

SAFIR SRL

551

M 2020
06671

22/09/2020

173259

SAFIR SRL

M 2020
06672
M 2020
06682
M 2020
06683
M 2020
06684
M 2020
06687
M 2020
06695
M 2020
06698
M 2020
06706
M 2020
06707

22/09/2020

173260

SAFIR SRL

22/09/2020

173031

22/09/2020

173032

22/09/2020

173439

22/09/2020

173033

22/09/2020

173482

Hermes Arzneimittel
GmbH
CMAG ONLINE SHOP
SRL
XTREME ANG
MARKETING
MARIUS
CONSTANTIN MANIA
OTILIA BRĂILOIU

23/09/2020

173124

23/09/2020

173419

23/09/2020

173034

23/09/2020

173137

562

M 2020
06709
M 2020
06711

23/09/2020

173035

563

M 2020
06712

23/09/2020

173036

552
553
554
555
556
557
558
559
560

561

173027

Titular
Denumire marcă
SEEK MUSIC FAMILIA SEEK MUSIC
SRL
SMARTIFACT SRL
dental marketing

S.C. EDU CLASS
S.R.L.
DELICON
PRODIMPEX
GOLDLION COFFEE
SRL

DELICIOSUL DE
VASLUI GUST
ADEVĂRAT DE PUI!
ABATORUL DE
PĂSĂRI CTC VASLUI
Produs al abatorului
SAFIR
Fomică ?
29, 30

1343

Cystofree

5

1344

ROFEER

9

1344

FoarteIute.ro

30, 35

1344

MANIA

33

1345

OASIS HOME
GARDENWEAR
Bormasina Magica

35

1346

28

1346

aRoma adevărata
energie a fructelor
GOLDLION COFFEE
SINCE 2020 Gabriel
Pahomi
Assista

32

1346

43

1347

3

1347

FILDAS TRADING
SRL
S.C. ISARAN GREEN ISARAN GREEN
S.R.L.
RESIDENCE
S.C. EMANUEL
PEDAVO
ONLINE MAG S.R.L.

1427

1337

35, 36, 37, 1348
43
3, 6, 7, 8, 1350
9, 10, 11,
12, 14, 15,
16, 17, 18,
20, 21, 25,
28, 35

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 23/09/2020
564
06715

Număr
marcă
173438

23/09/2020

173037

565

M 2020
06717

23/09/2020

173180

566

M 2020
06722

23/09/2020

173038

23/09/2020

173039

23/09/2020

173040

23/09/2020

173041

23/09/2020

173237

572

M 2020
06725
M 2020
06738
M 2020
06739
M 2020
06740
M 2020
06745
M 2020
06779

S.C. WOPA
COMMUNICATION
S.R.L.
S.C. AGRO LEI
FRESH S.R.L
SC EXPERT
SOFTWARE SRL
SC EXPERT
SOFTWARE SRL
SC EXPERT
SOFTWARE SRL
HERA STYLE SRL

24/09/2020

173461

TOPCAR TRANS SRL TOPCAR

37, 39

25/09/2020

173494

573

M 2020
06806

BRANDS
El Unico
INTERNATIONAL SRL

25/09/2020

173108

KUMKAPI EMRULLAH HIPHOP

25/09/2020

173106

KUMKAPI EMRULLAH CECEBON

30

1361

25/09/2020

173109

KUMKAPI EMRULLAH MORNING

30

1362

25/09/2020

173042

44

1362

25/09/2020

173043

Bubu-Still

28/09/2020

173044

12, 20, 28, 1362
35
1363
36

28/09/2020

173045

28/09/2020

173046

581

M 2020
06858

AS DENT IMPLANT
S.R.L.
PASTELL IMPEX
S.R.L.
Claret Euro Credit IFN
SA
FILDAS TRADING
SRL
EMIL FLORESCU

MIKO DENTAL

580

M 2020
06817
M 2020
06818
M 2020
06819
M 2020
06822
M 2020
06827
M 2020
06835
M 2020
06837

30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
1361
30

M 2020
06859
M 2020
06860
M 2020
06861
M 2020
06862

28/09/2020

567
568
569
570
571

574
575
576
577
578
579

582
583
584
585

Titular
TICULESCU
CRISTIAN-RAZVANACTIVITATE
MEDICALA
CURTEA DE
CONTURI

Denumire marcă
Cardioart

Clase Nisa pag.
1356
44

CURTEA DE
CONTURI A
ROMÂNIEI
WOPA

35, 36, 41, 1356
42
35

1357

5, 10, 35

1357

9

1358

Keep it simple, make it 9
work
Make IT work!
9

1358

Expert Supplier

be.BLISS EVENTS

Claret Credit
Assista ASPISAN

1358

35, 41, 44 1358
1360

5, 16, 35, 1364
41, 42, 44
1371
33

173110

PALINCĂ PRUNĂ
(PĂLITA DE LA CUCAMĂCAII)
KUMKAPI EMRULLAH FROGGER
30

1371

28/09/2020

173111

KUMKAPI EMRULLAH DOBIDO

30

1371

28/09/2020

173105

KUMKAPI EMRULLAH Magicbon

30

1372

28/09/2020

173112

KUMKAPI EMRULLAH Malik 1

30

1372

1428
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Nr.
Dată
crt. Nr. depozit depozit
M 2020 28/09/2020
586
06863
M 2020 28/09/2020
587
06864
M 2020 28/09/2020
588
06869

Număr
marcă
173107

Titular
Denumire marcă
KUMKAPI EMRULLAH OCEAN FRESH

Clase Nisa pag.
1372
30

173113

KUMKAPI EMRULLAH N'GOES

30

1373

172896

SC LABORATOARELE Fares 1929
FARES BIO VITAL
PLANTDERMIN
SRL
IOAN TITI BOLDESCO Dealurile Sultanului

3, 5

1373

31

1373

28/09/2020

173513

29/09/2020

173047

29/09/2020

173048

29/09/2020

173179

30/09/2020

173508

01/10/2020

173500

01/10/2020

173049

596

M 2020
06870
M 2020
06891
M 2020
06918
M 2020
06919
M 2020
06946
M 2020
07001
M 2020
07017
M 2020
07019

01/10/2020

173076

02/10/2020

173051

597

M 2020
07023
M 2020
07024
M 2020
07031
M 2020
07070
M 2020
07072
M 2020
07076
M 2020
07083
M 2020
07084
M 2020
07086
M 2020
07092
M 2020
07135
M 2020
07136
M 2020
07174

02/10/2020

173052

02/10/2020

173050

05/10/2020

173055

05/10/2020

589
590
591
592
593
594
595

598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

SC STANDARD
WORK SRL
SC ESOP
CONSULTING SRL
SC PRO
DEVELOPMENT SRL
AZ CONTEXPERT

go glow save your skin 3, 35

1374

ESOP

35, 36

1375

JOY

35

1375

AZ ContExpert

35

1376

CREATIVE PEOPLE
SRL
CATALIN BADEA

HARPAI

21, 35

1376

IONUȚ-MARIAN
IACOB
S.C. EXPERT
RESHAPE CENTER
S.R.L.
S.C. REC-STOP-PLAY
ADVERTISING S.R.L.
VLAD SIMIONESCU

NATURAMA Natura în 31
ramă
TOP TINT
37

1377

Expert Remodeling

44

1377

BVR'S CREATIVE
LODGE
Drago-Engineering

35, 41, 42 1378

1377

42

1378

6

1379

173056

AUTOGAZ ROMANIA SM GAS
SRL
GALICONS SRL
DUDIRENT

37

1379

05/10/2020

173454

ELIS PAVAJE SRL

elis PIETRA

19, 37

1379

05/10/2020

173401

GLUTAX5

5

1380

05/10/2020

173057

SC GENIUS
NUTRITION SRL
PETRICA LEFTER

YAAR

25, 41

1380

05/10/2020

173058

05/10/2020

173473

S.C. STUDIO 47 MS
S.R.L.
ADRIAN NAE

06/10/2020

173487

1381
MAI BUN DECAT
38, 41
ORIGINALUL
COOKIES & FRIENDS 30, 35, 41, 1382
43
1383
LASH NIGHT
35

06/10/2020

173486

07/10/2020

173440

CREATIVE MEDIA
AGENCY SRL
CREATIVE MEDIA
AGENCY SRL
VIOREL PETRE
1429

NATURAL LASHES

35

1384

PASTELURI

33

1385
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit
13/10/2020

Număr
marcă
173514

15/10/2020

173426

19/10/2020

173489

613

M 2020
07401
M 2020
07481
M 2020
07524

20/10/2020

173464

20/10/2020

173444

614

M 2020
07531

615

M 2020
07533

20/10/2020

173445

20/10/2020

173446

616

M 2020
07534

21/10/2020

173452

22/10/2020

173089

27/10/2020

173476

30/10/2020

173460

02/11/2020

173458

04/11/2020

173518

BLOCK FLOW S.R.L

06/11/2020

173491

SOFTWIN SRL

06/11/2020

173492

S.C. SOFTWIN S.R.L.

625

M 2020
07549
M 2020
07607
M 2020
07761
M 2020
07874
M 2020
07892
M 2020
07959
M 2020
08034
M 2020
08037
M 2020
08042

ALICE MIHAELA MITU SIGURANȚĂ COPII
Grow, Play, Stay Safe!
A.C. INTERMED
ZANZI KEBAB FOOD
TRADE SRL
WITH LOVE
ARTEMIS SMART
ARTEMIS SMART
SECURITY SRL
SECURITY
AUCHAN ROMANIA
CLUB MARCI
S.A.
EMBLEMATICE
ROMANESTI
AUCHAN ROMANIA
SAVORILE ROMANIEI
S.A.
AUCHAN ROMANIA
CLUB MARCI
S.A.
ROMANESTI DE 100
ANI
GABLOK CONCEPT CONCEPTBLOK
SRL
THOR GUARD HBS
THOR GUARD HBS
SRL
AUTOMOBILUS
automobilus
INTERNATIONAL SRL
VALENTIN
PHOENIX
VASILESCU
AGROSER MAC SRL Grădina Crăciun

06/11/2020

173059

1394

10/11/2020

173507

626

M 2020
08134
M 2020
08150
M 2020
08156
M 2020
08172
M 2020
08357
M 2020
08358

11/11/2020

173250

ANONYMOUS CREW ANONYMOUS CREW 45
SRL
CLAUDIU DUMITRU wistig
35
GIURGIU
ANCUTA NICOLETA
GIURGIU
SC NYLVYAN SRL
NYLVYAN
45

11/11/2020

173353

45

1394

11/11/2020

173515

25, 41

1395

18/11/2020

173354

S.C. BODYGUARD
BODYGUARD G R O
GROUP S.R.L.
UP
LIVENTERTAINMENT ROMANIAN DJ
AWARDS
TYREN SECURITY
TYREN SECURITY

45

1395

18/11/2020

173355

AVALON SECURITY

45

1396

610
611
612

617
618
619
620
621
622
623
624

627
628
629
630
631

M 2020
07298

Titular
FUN ' N FANTASY
S.R.L.

1430

Denumire marcă
BUF BOOF

Clase Nisa pag.
1385
7, 9, 10,
11, 12, 20,
28, 35
1387
41
43

1387

45

1387

3, 5, 24,
29, 30, 32,
33, 35
21, 29, 30,
31, 35
3, 5, 24,
29, 30, 32,
33, 35
19

1388

45

1389

2, 12, 35,
40
43

1390

29, 31

1391

BLOCK FLOW

42

1392

SCLIPIO

9, 42

1392

9, 42

1393

AVALON SECURITY

1388
1389

1389

1391

1394

1394
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Nr.
crt. Nr. depozit
M 2020
632
08429
M 2020
633
08462
M 2020
634
08470
M 2020
635
08539
M 2021
636
00154

Dată
depozit
20/11/2020

Număr
marcă
173496

23/11/2020

173060

23/11/2020

173053

25/11/2020

173061

12/01/2021

173459

Titular
SC THERANOVA
PROTEZARE SRL
TERRA SERVICE
SECURITY
LUP ONI PAZA SI
PROTECTIE SRL
S.C CARPAT GUARD
S.R.L.
FYRE FORCE
SECURITY SRL

1431

Denumire marcă
PROTEA VITAL

Clase Nisa pag.
10, 35, 42 1396

TERRA SERVICE
SECURITY
LUP ONI PAZĂ ȘI
PROTECȚIE
CARPAT GUARD

45

1396

45

1397

45

1397

FYRE FORCE
SECURITY

45

1397
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
(111)
172892
172893
172894
172895
172896
172897
172898
172899
172900
172901
172902
172903
172904
172905
172906
172907
172908
172909
172910
172911
172912
172913
172914
172915
172916
172917
172918
172919
172920
172921
172922
172923
172924
172925
172926
172927
172928
172929
172930
172931
172932
172933
172934

Nr. depozit
(210)
M 2020 05293
M 2020 06465
M 2020 06324
M 2020 06314
M 2020 06869
M 2017 05377
M 2020 04187
M 2020 04882
M 2020 05365
M 2020 05491
M 2020 05495
M 2020 05496
M 2020 05550
M 2020 05765
M 2020 05768
M 2020 05949
M 2020 05973
M 2020 05982
M 2020 05983
M 2020 06004
M 2020 06013
M 2020 06027
M 2020 06028
M 2020 06040
M 2020 06044
M 2020 06046
M 2020 06065
M 2020 06067
M 2020 06069
M 2020 06070
M 2020 06079
M 2020 06085
M 2012 08173
M 2020 06089
M 2020 06092
M 2020 06093
M 2020 06096
M 2020 06099
M 2020 06101
M 2020 06112
M 2020 06113
M 2020 06114
M 2020 06115

pag.
1080
1296
1274
1273
1373
986
1019
1029
1097
1117
1118
1118
1124
1138
1139
1168
1172
1173
1173
1184
1185
1191
1191
1192
1192
1193
1217
1217
1219
1219
1222
1224
975
1225
1226
1226
1226
1227
1229
1235
1235
1235
1235

Nr. marcă
172935
172936
172937
172938
172939
172940
172941
172942
172943
172944
172945
172946
172947
172948
172949
172950
172951
172952
172953
172954
172955
172956
172957
172958
172959
172960
172961
172962
172963
172964
172965
172966
172967
172968
172969
172970
172971
172972
172973
172974
172975
172976
172977

Nr. depozit
M 2020 06123
M 2020 06128
M 2020 06129
M 2020 06136
M 2020 06137
M 2020 06155
M 2020 06160
M 2020 06187
M 2020 06190
M 2020 06191
M 2020 06203
M 2020 06205
M 2020 06227
M 2020 06242
M 2020 06256
M 2020 06260
M 2020 06261
M 2020 06262
M 2020 06265
M 2020 06294
M 2020 06295
M 2020 06302
M 2020 06305
M 2020 06306
M 2020 06309
M 2020 06331
M 2020 06341
M 2020 06342
M 2020 06350
M 2020 06353
M 2020 06374
M 2020 06375
M 2020 06377
M 2020 06380
M 2020 06381
M 2020 06383
M 2020 06389
M 2020 06395
M 2020 06404
M 2020 06418
M 2020 06423
M 2020 06428
M 2020 06434
1432

pag.
1236
1237
1238
1238
1239
1243
1244
1249
1249
1250
1252
1252
1253
1255
1256
1258
1258
1258
1259
1261
1262
1272
1272
1272
1273
1275
1275
1276
1276
1277
1280
1280
1281
1282
1283
1283
1283
1284
1284
1291
1292
1292
1293

Nr. marcă
172978
172979
172980
172981
172982
172983
172984
172985
172986
172987
172988
172989
172990
172991
172992
172993
172994
172995
172996
172997
172998
172999
173000
173001
173002
173003
173004
173005
173006
173007
173008
173009
173010
173011
173012
173013
173014
173015
173016
173017
173018
173019
173020

Nr. depozit
M 2020 06442
M 2020 06447
M 2020 06459
M 2020 06464
M 2020 06473
M 2020 06475
M 2020 06476
M 2020 06478
M 2020 06480
M 2020 06486
M 2020 05396
M 2020 06494
M 2020 06496
M 2020 06498
M 2020 06500
M 2020 06499
M 2020 06501
M 2020 06502
M 2020 06504
M 2020 06505
M 2020 06506
M 2020 06528
M 2020 06534
M 2020 06535
M 2020 06540
M 2020 06556
M 2020 06562
M 2020 06563
M 2020 06564
M 2020 06068
M 2020 06566
M 2020 06570
M 2020 06572
M 2020 06579
M 2020 06585
M 2020 06025
M 2020 06588
M 2020 06587
M 2020 06296
M 2020 06590
M 2020 06592
M 2020 06605
M 2020 06606

pag.
1294
1295
1295
1296
1298
1298
1299
1299
1300
1301
1107
1303
1303
1303
1304
1304
1304
1304
1305
1305
1306
1308
1308
1308
1309
1311
1313
1314
1314
1218
1315
1316
1317
1317
1318
1189
1319
1318
1262
1319
1320
1324
1325
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
173021
173022
173023
173024
173025
173026
173027
173028
173029
173030
173031
173032
173033
173034
173035
173036
173037
173038
173039
173040
173041
173042
173043
173044
173045
173046
173047
173048
173049
173050
173051
173052
173053
173054
173055
173056
173057
173058
173059
173060
173061
173062
173063

Nr. depozit
M 2020 06612
M 2020 06617
M 2020 06628
M 2020 06640
M 2020 06652
M 2020 06653
M 2020 06662
M 2017 05230
M 2018 02652
M 2018 02653
M 2020 06682
M 2020 06683
M 2020 06687
M 2020 06707
M 2020 06711
M 2020 06712
M 2020 06717
M 2020 06725
M 2020 06738
M 2020 06739
M 2020 06740
M 2020 06822
M 2020 06827
M 2020 06835
M 2020 06837
M 2020 06858
M 2020 06891
M 2020 06918
M 2020 07017
M 2020 07031
M 2020 07023
M 2020 07024
M 2020 08470
M 2020 06263
M 2020 07070
M 2020 07072
M 2020 07084
M 2020 07086
M 2020 08042
M 2020 08462
M 2020 08539
M 2020 04504
M 2020 05156

pag.
1329
1330
1332
1333
1335
1335
1337
985
987
987
1344
1344
1345
1347
1348
1350
1356
1357
1358
1358
1358
1362
1362
1363
1364
1371
1374
1375
1377
1378
1377
1378
1397
1259
1379
1379
1380
1381
1394
1396
1397
1026
1059

Nr. marcă
173064
173065
173066
173067
173068
173069
173070
173071
173072
173073
173074
173075
173076
173077
173078
173079
173080
173081
173082
173083
173084
173085
173086
173087
173088
173089
173090
173091
173092
173093
173094
173095
173096
173097
173098
173099
173100
173101
173102
173103
173104
173105
173106

Nr. depozit
M 2020 05894
M 2020 00773
M 2020 06058
M 2020 05767
M 2020 05065
M 2020 05811
M 2020 05813
M 2020 05047
M 2020 05046
M 2020 05049
M 2020 04435
M 2020 06619
M 2020 07019
M 2020 06081
M 2020 06201
M 2020 05157
M 2020 05073
M 2020 05066
M 2020 05302
M 2012 06950
M 2020 04628
M 2020 03429
M 2020 05098
M 2020 05097
M 2016 00054
M 2020 07607
M 2020 02545
M 2020 05276
M 2020 05948
M 2020 05822
M 2020 06357
M 2020 05055
M 2020 05199
M 2020 05216
M 2020 05879
M 2020 04256
M 2020 05500
M 2020 05078
M 2020 05161
M 2020 05753
M 2012 06381
M 2020 06861
M 2020 06818
1433

pag.
1157
1002
1197
1139
1051
1141
1143
1050
1050
1050
1022
1331
1377
1223
1251
1060
1051
1051
1081
971
1027
1014
1053
1052
983
1389
1004
1074
1168
1146
1277
1051
1064
1068
1155
1020
1119
1052
1060
1136
969
1372
1361

Nr. marcă
173107
173108
173109
173110
173111
173112
173113
173114
173115
173116
173117
173118
173119
173120
173121
173122
173123
173124
173125
173126
173127
173128
173129
173130
173131
173132
173133
173134
173135
173136
173137
173138
173139
173140
173141
173142
173143
173144
173145
173146
173147
173148
173149

Nr. depozit
M 2020 06863
M 2020 06817
M 2020 06819
M 2020 06859
M 2020 06860
M 2020 06862
M 2020 06864
M 2019 01740
M 2020 05373
M 2013 05866
M 2017 01906
M 2020 05305
M 2020 05304
M 2020 05214
M 2020 05212
M 2020 05221
M 2020 05355
M 2020 06698
M 2020 05217
M 2020 05329
M 2020 05218
M 2020 05250
M 2020 05339
M 2020 04946
M 2020 05144
M 2020 05143
M 2020 05213
M 2020 05864
M 2020 05614
M 2020 05603
M 2020 06709
M 2019 00506
M 2020 06520
M 2011 04419
M 2020 06352
M 2020 05754
M 2020 05136
M 2020 06298
M 2020 05402
M 2020 05323
M 2020 05643
M 2020 05334
M 2020 06275

pag.
1372
1361
1362
1371
1371
1372
1373
994
1098
977
984
1082
1081
1067
1067
1070
1096
1346
1068
1084
1068
1072
1094
1030
1058
1058
1067
1153
1127
1125
1347
993
1307
969
1276
1137
1057
1263
1109
1084
1129
1094
1260
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
173150
173151
173152
173153
173154
173155
173156
173157
173158
173159
173160
173161
173162
173163
173164
173165
173166
173167
173168
173169
173170
173171
173172
173173
173174
173175
173176
173177
173178
173179
173180
173181
173182
173183
173184
173185
173186
173187
173188
173189
173190
173191
173192

Nr. depozit
M 2012 07884
M 2020 06664
M 2020 05255
M 2012 07937
M 2020 05762
M 2020 05757
M 2020 05383
M 2020 05325
M 2020 03008
M 2020 06217
M 2020 04949
M 2020 05596
M 2020 05534
M 2020 05507
M 2020 05711
M 2020 05658
M 2020 06346
M 2020 05311
M 2020 05309
M 2020 05312
M 2020 05827
M 2020 05392
M 2020 06358
M 2020 06183
M 2020 06181
M 2020 05911
M 2020 05910
M 2020 05907
M 2020 05260
M 2020 06919
M 2020 06722
M 2020 05401
M 2020 05572
M 2020 06376
M 2020 06378
M 2020 05116
M 2020 05226
M 2020 05298
M 2020 05390
M 2018 04427
M 2020 05376
M 2020 05802
M 2020 05886

pag.
971
1337
1073
972
1138
1137
1103
1084
1007
1253
1030
1125
1120
1119
1134
1130
1276
1083
1083
1083
1147
1106
1278
1247
1246
1159
1158
1158
1073
1375
1357
1108
1124
1281
1282
1055
1070
1081
1104
988
1102
1140
1156

Nr. marcă
173193
173194
173195
173196
173197
173198
173199
173200
173201
173202
173203
173204
173205
173206
173207
173208
173209
173210
173211
173212
173213
173214
173215
173216
173217
173218
173219
173220
173221
173222
173223
173224
173225
173226
173227
173228
173229
173230
173231
173232
173233
173234
173235

Nr. depozit
M 2020 05908
M 2020 05932
M 2020 05930
M 2020 06018
M 2012 06790
M 2020 06611
M 2020 05440
M 2020 03321
M 2020 05211
M 2013 04653
M 2020 06439
M 2016 04022
M 2020 05018
M 2012 08158
M 2012 08159
M 2012 08155
M 2020 05227
M 2020 05825
M 2012 06718
M 2013 06111
M 2020 05451
M 2020 05400
M 2020 03010
M 2020 05332
M 2020 05375
M 2020 05185
M 2020 05861
M 2019 02630
M 2020 05408
M 2020 06610
M 2020 05443
M 2020 05678
M 2020 06179
M 2020 05282
M 2020 06209
M 2020 05814
M 2020 06257
M 2020 05126
M 2020 05127
M 2020 05128
M 2020 05130
M 2020 06023
M 2019 02701
1434

pag.
1158
1161
1160
1187
970
1327
1113
1011
1065
976
1293
984
1049
974
974
973
1071
1147
970
977
1116
1108
1007
1085
1099
1060
1153
996
1110
1325
1114
1131
1245
1078
1252
1145
1256
1056
1056
1056
1057
1188
997

Nr. marcă
173236
173237
173238
173239
173240
173241
173242
173243
173244
173245
173246
173247
173248
173249
173250
173251
173252
173253
173254
173255
173256
173257
173258
173259
173260
173261
173262
173263
173264
173265
173266
173267
173268
173269
173270
173271
173272
173273
173274
173275
173276
173277
173278

Nr. depozit
M 2020 06120
M 2020 06745
M 2018 06105
M 2018 06107
M 2020 03663
M 2019 02544
M 2013 03758
M 2020 03398
M 2020 00191
M 2020 05442
M 2020 05441
M 2020 06411
M 2020 05851
M 2020 05829
M 2020 08150
M 2020 05447
M 2020 06194
M 2020 05816
M 2020 06105
M 2020 05812
M 2020 05220
M 2020 06669
M 2020 06670
M 2020 06671
M 2020 06672
M 2020 05892
M 2020 05936
M 2020 04568
M 2020 05418
M 2020 06142
M 2020 04790
M 2019 02393
M 2020 05956
M 2020 05288
M 2018 06315
M 2020 04830
M 2020 04952
M 2020 05641
M 2020 05699
M 2020 05838
M 2020 05190
M 2020 03303
M 2020 05406

pag.
1235
1358
988
988
1015
996
975
1013
1001
1114
1114
1286
1153
1147
1394
1115
1251
1146
1232
1143
1069
1338
1339
1341
1343
1157
1164
1026
1111
1240
1028
995
1169
1079
989
1028
1031
1128
1134
1149
1063
1011
1109
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
173279
173280
173281
173282
173283
173284
173285
173286
173287
173288
173289
173290
173291
173292
173293
173294
173295
173296
173297
173298
173299
173300
173301
173302
173303
173304
173305
173306
173307
173308
173309
173310
173311
173312
173313
173314
173315
173316
173317
173318
173319
173320
173321

Nr. depozit
M 2012 06504
M 2013 00957
M 2020 05367
M 2020 02841
M 2013 04469
M 2020 05460
M 2018 08032
M 2020 05439
M 2020 05201
M 2020 04251
M 2020 05385
M 2020 05989
M 2020 06593
M 2020 03665
M 2020 06063
M 2020 06372
M 2020 05448
M 2020 05243
M 2020 05290
M 2020 01741
M 2020 06643
M 2020 03292
M 2019 04084
M 2013 08770
M 2014 00892
M 2014 01757
M 2014 02153
M 2014 05211
M 2014 05212
M 2014 05216
M 2014 05217
M 2015 00391
M 2015 06507
M 2017 02592
M 2018 03362
M 2018 05453
M 2018 06940
M 2019 02640
M 2019 01386
M 2019 01385
M 2019 01387
M 2019 01529
M 2018 06943

pag.
969
975
1098
1005
976
1116
992
1112
1064
1019
1103
1175
1320
1016
1214
1280
1115
1072
1080
1003
1334
1009
998
978
980
980
981
981
981
981
981
982
982
985
987
988
989
997
994
993
994
994
990

Nr. marcă
173322
173323
173324
173325
173326
173327
173328
173329
173330
173331
173332
173333
173334
173335
173336
173337
173338
173339
173340
173341
173342
173343
173344
173345
173346
173347
173348
173349
173350
173351
173352
173353
173354
173355
173356
173357
173358
173359
173360
173361
173362
173363
173364

Nr. depozit
M 2019 06138
M 2019 06139
M 2019 08137
M 2019 08413
M 2020 05665
M 2020 04927
M 2020 05542
M 2020 05115
M 2020 06598
M 2020 05360
M 2020 05943
M 2020 05691
M 2020 05688
M 2020 05687
M 2020 06547
M 2020 05317
M 2020 05868
M 2020 05357
M 2020 05923
M 2020 05469
M 2020 05747
M 2020 05796
M 2020 06493
M 2020 05795
M 2020 04038
M 2020 06519
M 2019 07138
M 2020 04290
M 2020 05420
M 2020 06359
M 2020 05741
M 2020 08156
M 2020 08357
M 2020 08358
M 2020 05820
M 2020 06088
M 2020 05866
M 2020 06232
M 2020 05742
M 2020 05608
M 2020 05609
M 2020 05575
M 2020 05238
1435

pag.
998
999
1000
1000
1131
1030
1121
1054
1321
1097
1167
1134
1133
1133
1309
1084
1155
1096
1160
1116
1136
1140
1302
1139
1018
1307
1000
1020
1111
1279
1135
1394
1395
1396
1146
1225
1154
1255
1135
1126
1127
1124
1071

Nr. marcă
173365
173366
173367
173368
173369
173370
173371
173372
173373
173374
173375
173376
173377
173378
173379
173380
173381
173382
173383
173384
173385
173386
173387
173388
173389
173390
173391
173392
173393
173394
173395
173396
173397
173398
173399
173400
173401
173402
173403
173404
173405
173406
173407

Nr. depozit
M 2020 06487
M 2020 05372
M 2020 04964
M 2020 04965
M 2020 04966
M 2020 04967
M 2020 04968
M 2020 04969
M 2020 06020
M 2020 06021
M 2020 06317
M 2020 05904
M 2020 06202
M 2020 05941
M 2020 05957
M 2020 05912
M 2020 05903
M 2019 06136
M 2020 06471
M 2018 08122
M 2020 04759
M 2020 05933
M 2020 03428
M 2015 07834
M 2020 06019
M 2020 06017
M 2020 06054
M 2020 05499
M 2014 00289
M 2014 00127
M 2020 03944
M 2020 05845
M 2019 06406
M 2020 06014
M 2020 05847
M 2020 05832
M 2020 07083
M 2012 08070
M 2014 00674
M 2020 05990
M 2020 04314
M 2020 06048
M 2020 05389

pag.
1301
1098
1031
1034
1037
1040
1043
1046
1188
1188
1274
1157
1251
1167
1170
1159
1157
998
1298
992
1027
1161
1014
982
1187
1186
1195
1118
979
978
1018
1149
999
1186
1152
1148
1380
972
980
1176
1021
1193
1104
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea numărului de marca)
Nr. marcă
173408
173409
173410
173411
173412
173413
173414
173415
173416
173417
173418
173419
173420
173421
173422
173423
173424
173425
173426
173427
173428
173429
173430
173431
173432
173433
173434
173435
173436
173437
173438
173439
173440
173441
173442
173443
173444
173445
173446
173447
173448
173449
173450

Nr. depozit
M 2020 06073
M 2020 05399
M 2020 05653
M 2020 05800
M 2020 06492
M 2020 05965
M 2020 05433
M 2017 05321
M 2020 06026
M 2020 05680
M 2020 06035
M 2020 06706
M 2020 06166
M 2020 06168
M 2020 05422
M 2015 08204
M 2015 08205
M 2020 05394
M 2020 07401
M 2020 05659
M 2020 06468
M 2020 03842
M 2020 06467
M 2013 04132
M 2020 03886
M 2020 05186
M 2020 05187
M 2020 06603
M 2020 06551
M 2020 06050
M 2020 06715
M 2020 06684
M 2020 07174
M 2020 06110
M 2020 05347
M 2020 06656
M 2020 07531
M 2020 07533
M 2020 07534
M 2020 02989
M 2020 06340
M 2020 05112
M 2020 03073

pag.
1221
1107
1129
1140
1302
1170
1112
986
1190
1132
1191
1346
1244
1245
1112
983
983
1106
1387
1130
1297
1017
1297
976
1017
1061
1062
1322
1310
1194
1356
1344
1385
1234
1096
1336
1388
1388
1389
1006
1275
1053
1008

Nr. marcă
173451
173452
173453
173454
173455
173456
173457
173458
173459
173460
173461
173462
173463
173464
173465
173466
173467
173469
173470
173471
173472
173473
173474
173475
173476
173477
173478
173479
173480
173481
173482
173483
173484
173485
173486
173487
173488
173489
173490
173491
173492
173493
173494

Nr. depozit
M 2020 06441
M 2020 07549
M 2020 00085
M 2020 07076
M 2020 04447
M 2020 04448
M 2020 05937
M 2020 07892
M 2021 00154
M 2020 07874
M 2020 06779
M 2020 04858
M 2020 05345
M 2020 07524
M 2020 05342
M 2020 05344
M 2020 05333
M 2020 05343
M 2018 07702
M 2018 07900
M 2020 06059
M 2020 07092
M 2014 00016
M 2020 05531
M 2020 07761
M 2014 00378
M 2020 06406
M 2020 06408
M 2020 06231
M 2020 06159
M 2020 06695
M 2020 06633
M 2020 06484
M 2020 06130
M 2020 07136
M 2020 07135
M 2020 06127
M 2020 07481
M 2020 05976
M 2020 08034
M 2020 08037
M 2020 06143
M 2020 06806
1436

pag.
1294
1389
1001
1379
1023
1024
1164
1391
1397
1391
1360
1029
1095
1387
1095
1095
1094
1095
990
990
1214
1382
978
1120
1390
979
1285
1285
1254
1243
1346
1333
1300
1238
1384
1383
1236
1387
1172
1392
1393
1242
1361

Nr. marcă
173495
173496
173497
173498
173499
173500
173501
173502
173503
173504
173505
173506
173507
173508
173509
173510
173511
173512
173513
173514
173515
173516
173517
173518
173519
173520
173521
173522
173523
173524
173525
173526
173527
173528

Nr. depozit
M 2020 05953
M 2020 08429
M 2020 06102
M 2020 05415
M 2020 06057
M 2020 07001
M 2020 05414
M 2020 06001
M 2020 06082
M 2020 06084
M 2020 06080
M 2020 02008
M 2020 08134
M 2020 06946
M 2016 00080
M 2020 06251
M 2020 05649
M 2020 06000
M 2020 06870
M 2020 07298
M 2020 08172
M 2020 06514
M 2020 02340
M 2020 07959
M 2012 07864
M 2020 01414
M 2020 01393
M 2020 03108
M 2020 04344
M 2012 08153
M 2020 04426
M 2020 02890
M 2013 06471
M 2019 00130

pag.
1169
1396
1231
1111
1196
1376
1110
1183
1223
1224
1222
1004
1394
1376
984
1256
1129
1182
1373
1385
1395
1306
1004
1392
971
1003
1002
1008
1021
973
1022
1005
977
993
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)

#PROHA5H
100 CHIMCOMPLEX
100 CHIMCOMPLEX
3am ANDREEA MITROI
3 Boabe SECRETUL
MORĂRIŢEI
5K Bio Cleaning Home
& Institutional Care
A&A Consulting
A ATOMICO CASĂ
GRĂDINĂ BRICOLAJ
ABSTRACT 2
ABYSAND
MOBILIER TAPITAT
ACACIA VILLAGE YOU
learn.YOU create.YOU
play.YOUnique
Acquira FRESH
Activ Properties
A DOUA ROMÂNIE
AEROSOLI FERICITI
Afaceria - Afaceri,
Investitori, Parteneri,
Oportunități
AGENDA DE GIURGIU
AGEROM JUDEȚUL
GORJ ROMÂNIA
AgriPlanta
AGROBION
Ingrasamant
Alagro
ALBA CA ZAPADA

Nr. depozit
(210)
M 2020 06725
M 2020 05440
M 2020 05609
M 2020 04964
M 2020 04965
M 2020 04966
M 2020 04967
M 2020 04968
M 2020 04969
M 2014 00674
M 2020 05680
M 2020 08037
M 2020 06309
M 2020 05305
M 2020 05304
M 2020 05216
M 2019 02544
M 2020 06547
M 2020 06592
M 2020 00085
M 2020 06155
M 2020 06442

pag.
1357
1113
1127
1031
1034
1037
1040
1043
1046
980
1132
1393
1273
1082
1081
1068
996
1309
1320
1001
1243
1294
970

M 2012 06718
M 2020 06579
M 2020 05812
M 2020 06092
M 2020 05329

M 2020 06065
M 2020 05190
M 2020 06260
M 2020 05542
M 2020 06128
M 2020 05923
M 2019 08137

1317
1143
1226
1084
1217

1063
1258
1121
1237
1160
1000

Denumire marcă
(540)
ALDAR AUTHENTIC
ORIENTAL
SPECIALTIES
Alinturi
ALIRA ALIENTO
ALIRA FLAMMA
PREMIUM
ALKALINAX
ALPETTO
ALTA
ALWAYS NIGHT
ALWAYS
SECURE NIGHT
ALWAYS SENSITIVE
ALWAYS ULTRA
ANDREA'S
ANMABU SPEDITION
ANONYMOUS CREW
ANTIC SHOP
APIMAG
Aqua Queen PURITATE
PENTRU SANATATE
AquaSpa
AR ARCROM TRADING
ARDUUS HOP
aRoma adevărata
energie a fructelor
AROMARIUM by
Georgeta Ocoș
aromateria
ARONEASA
Produse ardelenești
ARRIVAL FESTIVAL
Arta Modelării Fiinţei
Sculptoplastics
ARTEMIS SMART
SECURITY
Arteroprotect
ARTI
ARTICOLUL VII
ASCOVIT
Asens Aqua
ASIGURARI 24
asma
1437

Nr. depozit
(210)

pag.
1169

M 2020 05956
M 2020 05813
M 2020 05217
M 2020 05218
M 2018 06940
M 2020 05795
M 2020 05953
M 2020 05333
M 2020 05343
M 2020 05345
M 2020 05344
M 2020 03886
M 2020 05143
M 2020 08042
M 2020 00191
M 2020 06498
M 2020 03303
M 2020 06054
M 2020 06603
M 2020 06471
M 2020 06706
M 2020 03665
M 2020 03428
M 2020 05055
M 2020 05886
M 2020 06000
M 2020 07524
M 2020 06570
M 2020 05130
M 2020 06088
M 2020 05608
M 2020 00773
M 2012 08173
M 2020 06447

1143
1068
1068
989
1139
1169
1094
1095
1095
1095
1017
1058
1394
1001
1303
1011
1195
1322
1298
1346
1016
1014
1051
1156
1182
1387
1316
1057
1225
1126
1002
975
1295

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
ASOCIATIA
JUDETEANA DE
FOTBAL PRAHOVA
Assista
Assista ASPISAN
ATELIERUL LUI PIXIE
AURA'S DREAM
AURELIA VISINESCU
SIGNATURE
AURELIUS
autolucas
AUTOMOBILE
BAVARIA
automobilus
AUTONORDE
AVALON SECURITY
AZ ContExpert
Azimut Vision
BACELLY
BB BISTRITA
BUSINESS.RO
BDS BEST
DENTAL STUDIO
be.BLISS EVENTS
belfix
Bella Lucia
BERRIOLETTE
BESTOIL ENERGY BO
BESTOIL ENERGY
NONSTOP BO
BIBORȚENI FORTE
Bidex
BIG EVENTS
BIOSEL
BITES pet goodies
BiziHUB
BLACK IS THE
NEW GREEN!
BLOCK FLOW
blue ticket
BODYGUARD
GROUP
BOEMA CASA.1869
ATTESTATUM
BOLZY

Nr. depozit
(210)

pag.
1096

M 2020 05355
M 2020 06709
M 2020 06837
M 2016 00080
M 2020 05937
M 2020 04426
M 2020 06242
M 2020 06048
M 2019 06136
M 2020 07761
M 2020 06341
M 2020 08358
M 2020 06946
M 2020 05185
M 2020 04759
M 2017 05321
M 2020 06628
M 2020 06745
M 2020 06464
M 2020 05400
M 2020 06475
M 2020 06519
M 2020 06520
M 2020 04344
M 2020 05220
M 2020 01414
M 2020 06110
M 2020 05747
M 2020 04435
M 2019 01529
M 2020 07959
M 2020 06395
M 2020 08156
M 2014 00378
M 2020 05187

1347
1364
984
1164
1022
1255
1193
998
1390
1275
1396
1376
1060
1027
986
1332
1358
1296
1108
1298
1307
1307
1021
1069
1003
1234
1136
1022
994
1392
1284
1394
979
1062

Denumire marcă
(540)
Bormasina Magica
BP BLITZ PARTY
WEDDINGS &
EVENTS Designing
Your Dreams!
BREAD Expert
PROASPĂT
ȘI DELICIOS
BRICO Asculta-ti casa!
BRIDAL
BRILAGO Branza de Braila
BT DIRECT INVEST
Bubu-Still
BUF BOOF
Bulgărași de brânză
Business Intelligence
achieving together
BVR'S CREATIVE
LODGE
cabana zugreni 1953
CAFÉLIER
CAFENEAUA JURIDICA
CAFESCU
CAMERATA FELIX
CAMPIOANA
UNEI MARI IUBIRI
CAMPIONATUL
NAŢIONAL
DE MINIGOLF
CANGURO
CARAMEL AURIU
BILLIONAIRE
Cardioart
CAREER
INNOVATION WEEK
CARNSAN PROD
FILIPESTII DE PADURE
CAROLINA DESIGN
CAROLINADESIGN.RO
CARPAT GUARD
CARTALA
CARU' CU
LEMNE DEPOZIT
CASA DACICĂ
1438

Nr. depozit
(210)
M 2020 06698

pag.
1346
973

M 2012 08153
1026
M 2020 04504
M 2020 05018
M 2020 05385
M 2018 05453
M 2020 06317
M 2020 06827
M 2020 07298
M 2020 06346
M 2020 06610
M 2020 07024
M 2019 06406
M 2020 05957
M 2020 05460
M 2020 05941
M 2020 06302
M 2013 04653

1049
1103
988
1274
1362
1385
1276
1325
1378
999
1170
1116
1167
1272
976
1159

M 2020 05912
M 2016 04022
M 2020 06191
M 2020 06715
M 2012 08155
M 2020 05394
M 2020 06353
M 2020 08539
M 2020 05422
M 2020 05420
M 2020 06123

984
1250
1356
973
1106
1277
1397
1112
1111
1236
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
Case Călduroase
CATEDRALA
CREDINȚEI
CATRIDER
RENTALS & TOURS
Cavit
Cavit
CECEBON
CEL
CELON Challenge
Electric Online
CENTRUL CULTURAL
RADU DE LA AFUMATI
Cezarino
CHALLENGE
ELECTRIC
Charis Candle
Cheese Bulz Factory
Fabrica de Bulz
CHOCO Republic
In sweets we trust
CHOCOTTONE
CHRD full agribusiness
consulting services
CHRISTMAS IN JULY
CHRISTMAS IN
JULY - OFERTE DE
SARBATOARE IN
MIJLOC DE VARA
CINEPLEXX
CINEPLEXX
CityVet
CityVet
Claret Credit
CLAUDIA NEGROIU
- BUNICUŢA
CU POVEŞTI
Clean Medical
dezinfectare
decontaminare
Click spre viitor
CLUB MARCI
EMBLEMATICE
ROMANESTI

Nr. depozit
(210)
M 2020 05904
M 2020 05499
M 2019 02393
M 2020 05311
M 2020 05312
M 2020 06818
M 2020 06046
M 2020 05762
M 2020 04927
M 2020 05572
M 2020 05757
M 2020 05078
M 2020 04830
M 2020 05868
M 2020 06476
M 2020 06606
M 2020 05066

M 2020 05073
M 2020 06020
M 2020 06021
M 2020 04447
M 2020 04448
M 2020 06835

pag.
1157
1118
995
1083
1083
1361
1193
1138
1030
1124
1137
1052
1028
1155
1299
1325
1051
1051

1188
1188
1023
1024
1363
1295

M 2020 06459
1147
M 2020 05829
M 2020 04952

M 2020 07531

1031
1388

Denumire marcă
(540)
CLUB MARCI
ROMANESTI
DE 100 ANI
CLUB SPORTIV
VICTORIA ȚĂNDĂREI
COACHING
PENTRU JURIȘTI
COCORICO The AllNatural Chicken Brand
COCORICO The AllNatural Chicken Brand
Codlea Info
CODRU IMPERIUM
Codzilla Sauce & Grill
Your Hot Cock With
Crazy Sauce - Slurp!
COFFEELICIOUS
COLINAS DEL ÁNGEL
COLLAGENERA
CONAF ROMANIA
CONCEPTBLOK
Conferința Națională
”Distrofia Musculară
- specialiști și familie
pentru aceeași cauză”
Confort creat cu grijă !
CONSULTING DAYS
COOKIES & FRIENDS
Cozonaci Alintaţi
Crab PÂNĂ LA 1500
LEI 1 Lună 9,44%
Crio Flowers
Infinite Blossom
CRISFARM
CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI
CONSTITUȚIA
CURTEA DE CONTURI
A ROMÂNIEI
cygnus HD
Cystofree
DAILY GOJI DOZA TA
ZILNICĂ DE SĂNĂTATE
DANUBIU FREE
ECONOMIC ZONE
1439

Nr. depozit
(210)

pag.
1389

M 2020 07534
M 2020 05360
M 2020 05814
M 2020 05290
M 2020 05243
M 2016 00054
M 2020 06181

M 2020 05653
M 2020 05507
M 2020 06358
M 2018 06943
M 2020 05765
M 2020 07549

M 2018 08032
M 2020 06374
M 2012 08158
M 2020 07092
M 2020 05811
M 2020 06080
M 2020 05990
M 2020 05932

1097
1145
1080
1072
983
1246
1129

1119
1278
990
1138
1389
992

1280
974
1382
1141
1222
1176
1161
1235

M 2020 06120
M 2020 06717
M 2020 05500
M 2020 06682
M 2020 04949
M 2020 06143

1356
1119
1344
1030
1242
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
DAVIA
Dealurile Sultanului
defty.ro print house
De IONESCU EST.2019
Delcaffe
Delfin PÂNĂ LA 9000
LEI 12 luni 7,5 lei pe zi
DELICIOSUL
DE VASLUI
DELICIOSUL DE
VASLUI Gust
adevărat de pui
DELICIOSUL DE
VASLUI GUST
ADEVĂRAT DE PUI!
ABATORUL DE PĂSĂRI
CTC VASLUI Produs
al abatorului SAFIR
DELISH FESTIVAL
demiur
demiur DANIELA
OLARU
DEMOSFOOD
catering & evenimente
dental marketing
DIASIST
DIFABIOL
Digesta
Digesta
DIGESTORIUM
Digi AnimalWorld
Din Casa Bunicii
DIRECT INVEST
DISTONOCALM
DIVIZIA DE PAZA
SI ORDINE S.J.P.
DOBIDO
DODORYN
DOGATTI COMFORT
DOG GUARD
SECURITY
Dolzy
DOMENIILE
DASCĂLU 1991
DOMENIILE
MURANI - din 1781 -

Nr. depozit
(210)
M 2020 05658
M 2020 06870
M 2019 02630
M 2020 06057
M 2020 06217
M 2020 06082
M 2020 06670

pag.
1130
1373
996
1196
1253
1223
1339
1338

M 2020 06669
1341

M 2020 06671
M 2020 05418
M 2020 05827
M 2020 05825
M 2020 06504
M 2020 06656
M 2020 06129
M 2020 06499
M 2020 05098
M 2020 05097
M 2020 06014
M 2012 06504
M 2020 05367
M 2020 06352
M 2019 00130
M 2020 05298
M 2020 06860
M 2020 05390
M 2020 05796
M 2020 06617
M 2020 05186
M 2020 06484
M 2020 06540

1111
1147
1147
1305
1336
1238
1304
1053
1052
1186
969
1098
1276
993
1081
1371
1104
1140
1330
1061
1300
1309

Denumire marcă
(540)
DP DENTAL PRIME
Dr. Calm
DR. REZON
Drago-Engineering
Dreamland
DREAM MAKERS
Drive GRILL
DUDIRENT
DULCE DE BABICIU
DURALUX
Ečhart
ECHIPA DE 10
ECLER by DesserTime
eco farm fresh bio
ECOLOGIA
INTERIOARĂ
Edman
EDULCOREM
E fain la Cluj!
elec
ELEPHANT CAR WASH
eLijoy for the joy of
loving and learning
ELIOPITA
elis PIETRA
Elphin
eltex - A GREEN
GROUP COMPANY
El Unico
Enjoy your life!
ENZIREM
ESENTIAL PSY
Esențialul ești TU!
ESOP
Etno Food
Excelența creată
de specialiști
EXIST
EXOTERF
Expert Remodeling
EXPERT SAS TEAM
Expert Supplier
eYES COSMETICS
F.C. UTA
1440

Nr. depozit
(210)
M 2020 06605
M 2020 06357
M 2019 01740
M 2020 07031
M 2020 06593
M 2020 06035
M 2020 04790
M 2020 07072
M 2020 06203
M 2020 05221
M 2020 06404
M 2020 04314
M 2020 01741
M 2012 08070
M 2015 08205
M 2020 06058
M 2014 05211
M 2020 06069
M 2020 05406
M 2020 06380
M 2020 05643
M 2020 06305
M 2020 07076
M 2020 03398
M 2020 06096
M 2020 06806
M 2020 05820
M 2014 05212
M 2020 06026
M 2020 06918
M 2020 06514
M 2020 06028
M 2020 05414
M 2020 05575
M 2020 07023
M 2020 06202
M 2020 06738
M 2020 06130
M 2020 06375

pag.
1324
1277
994
1378
1320
1191
1028
1379
1252
1070
1284
1021
1003
972
983
1197
981
1219
1109
1282
1129
1272
1379
1013
1226
1361
1146
981
1190
1375
1306
1191
1110
1124
1377
1251
1358
1238
1280
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
F.C. UTA 1945
fares 1929
Fares 1929
PLANTDERMIN
FAYN FOOD IS
ALL YOU NEED
FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE MINIGOLF
FERMELE ONCOS
TRANSILVANIA
IUBEŞTI
MĂNÂNCI CREŞTI
Ferostil ART
FIERART
FillieRA SPORT
FinTPc
FIRST BANK CREDITUL
DE ORIUNDE
FITOLIP
Florista
FLOS
FLUMINUM
FLUX DENTAL LAB
Fly Buy
FoarteIute.ro
Fomică ?
FOOD & GLORY
FOTBAL CLUB
OLIMPIA SATU
MARE 1921
FRAM - Nu privi inapoi
FROGGER
FS RO
FUNCTIONAL
BOTANIC DRINK
FUYAN
FYRE FORCE
SECURITY
GCLUB
GEDA UNIVERSAL
GEMI

Nr. depozit
(210)
M 2020 06389
M 2020 06314
M 2020 06869
M 2020 05293
M 2020 05903

pag.
1283
1273
1373
1080
1157
1004

M 2020 02008
M 2020 05469
M 2020 05357
M 2020 05334
M 2020 04251
M 2020 06640
M 2020 06502
M 2020 05448
M 2020 06439
M 2020 06023
M 2020 06350
M 2020 05949
M 2020 06684
M 2020 06672
M 2020 06013

M 2020 06025
M 2020 05339
M 2020 06859
M 2020 03108
M 2020 05982
M 2020 06465
M 2021 00154
M 2020 05892
M 2020 05376
M 2020 06423

1116
1096
1094
1019
1333
1304
1115
1293
1188
1276
1168
1344
1343
1185
1189

1094
1371
1008
1173
1296
1397
1157
1102
1292

Denumire marcă
(540)
GENIUS NUTRITION
The best or nothing!
FURY EXTREME
PROFESSIONAL
HARDCORE
PRE-WORKOUT
Global Livestock
& Meat
GLUTAX5
go glow save your skin
GOLDEN FIN STUDIOS
GOLDLION COFFEE
SINCE 2020
Gabriel Pahomi
GourmetXperience
GRABit pastrami bar
GRĂDINA ARY
Grădina Crăciun
GRĂDINIŢA DIN PALAT
GRAND HOTEL
CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852
GREEN STARLET
Green Sugar Caramella
green sugar
dulce natural
GREEN SUGAR
VITAMINERA
GREEN VELVET
CHOCOLATE
GRILLZY
gusto pizza service
GUSTUL CARE
CONVINGE
Gusturi românești
GYROS
THESSALONIKIS
ÎN CENTRUL
VECHI DIN 2011
HAI HUI
HAI HUI
Hai-Hui PE COCLAURI
HAIRMONY SALON
HALBER
HAMSA beauty
HANUL BOIERESC
1441

Nr. depozit
(210)

pag.
989

M 2018 06315
M 2020 05227
M 2020 07083
M 2020 06891
M 2020 05930

M 2020 06707
M 2020 05983
M 2020 06376
M 2020 06493
M 2020 07892
M 2020 06492

M 2020 06294
M 2014 05216
M 2019 08413
M 2015 00391
M 2018 03362
M 2019 06138
M 2020 06411
M 2020 05754
M 2019 02640
M 2020 06486

M 2020 04290
M 2020 06562
M 2020 06563
M 2020 06068
M 2020 06664
M 2020 05116
M 2020 05199
M 2020 02340

1071
1380
1374
1160
1347

1173
1281
1302
1391
1302
1261

981
1000
982
987
998
1286
1137
997
1301
1020

1313
1314
1218
1337
1055
1064
1004
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
HAPLEA D'ALE GURII
HARPAI
HART
HEIDI CRÈME
D'OR AMARETTO
HEIDI CRÈME D'OR
CAPPUCCINO
HELTAU
HEXAGON
DEVELOPMENTS
HIPHOP
HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852
Hrană bună. În
mod responsabil.
Hrană bună. În
mod responsabil.
HRT TOPOLOG
HUB PROEDUS
HUMANISTIC
HYPERTOX
IMPAR ECOLUB
ÎMPREUNĂ
PROTEJĂM ROMÂNIA
infoteca
Anunță Lumea!
Inn Dental Dental Clinic
invest club
Investigatoria
INVESTIŢI ÎN
ROMÂNIA!
ipek
ISARAN GREEN
RESIDENCE
ISC
IUBEŞTE SĂNĂTATEA
IUTE DE BABICIU
JHC COURIER
ALWAYS IN MOTION
JJ DISPLAYS
JOY
Jumbo
COUNTRY CHIPS

Nr. depozit
(210)
M 2020 06359
M 2020 07001
M 2020 06044
M 2020 03008
M 2020 03010
M 2020 05226
M 2020 05250
M 2020 06817
M 2020 06295
M 2020 05741
M 2020 05742
M 2020 06406
M 2020 05128
M 2020 06275
M 2020 05894
M 2013 00957
M 2020 06528
M 2020 06067
M 2012 06950
M 2020 05948
M 2020 06340
M 2020 06093
M 2020 04187
M 2020 06711
M 2020 04038
M 2020 06480
M 2020 06205
M 2020 05665
M 2020 06263
M 2020 06919
M 2019 07138

pag.
1279
1376
1192
1007
1007
1070
1072
1361
1262
1135
1135
1285
1056
1260
1157
975
1308
1217
971
1168
1275
1226
1019
1348
1018
1300
1252
1131
1259
1375
1000

Denumire marcă
(540)
JURASICA
ADVENTURE THEME
PARK NEPTUN
JUST estudio
di belezza
KAIUS4
Keep it simple,
make it work
KERAPIL
KETORADE
KETOREM
kiddy hop
KIDOVIT
Kids Casting
KRONIM
l'Arôme beaucoup
d'aromes
Laboratoarele Remedia
LA GRANDE
FAMIGLIA DIN 2004
laguna
LAKESIDE
RESIDENCE OVIDIU
La Kuburi
la Papanul
LaProvincia
Cocosel de Horezu
LaProvincia
Pui Vegetarian
LASH NIGHT
LA STUF
Laura Lazar
LAURA MAXIM
LE
Le Bazar Food
& Beverage
Leea's Room
Furniture for kids
LEGATII
Legend
LEMINI
LE PETIT MARC
Let Letea Energo Prest
LH Little Humans
1442

Nr. depozit
(210)

pag.
1172

M 2020 05973
M 2020 05408
M 2020 05144
M 2020 06739
M 2020 05365
M 2019 01386
M 2019 01385
M 2020 06190
M 2019 01387
M 2012 07884
M 2020 05065
M 2020 05332
M 2014 02153
M 2018 08122
M 2020 05649
M 2020 05451
M 2020 05201
M 2020 06159
M 2020 05864
M 2020 05282
M 2020 07135
M 2020 04256
M 2012 07864
M 2020 06331
M 2020 05402
M 2020 05433
M 2020 06633
M 2020 06166
M 2020 05213
M 2020 05989
M 2020 05534
M 2020 05276
M 2020 06089

1110
1058
1358
1097
994
993
1249
994
971
1051
1085
981
992
1129
1116
1064
1243
1153
1078
1383
1020
971
1275
1109
1112
1333
1244
1067
1175
1120
1074
1225
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
LIBRA
DEVELOPMENT IFN
LIDLE COM
LIME MEDICAL
LIVE4U
LOCALGOURMET
LOGIQ DESIGN
loto norocel
LPG auto trans
LUCKY CATS
LUCKY CATS
LUMEA BANILOR
LUMEA
INFRASTRUCTURII
LUP ONI PAZĂ
ȘI PROTECȚIE
LUS Love U Shoe
LUX COURIER
LUX DIVINA
LuxyBrow Permanent
Makeup Studio
M
Madame prăvălie
cu dichis
Magazinul de cauze
Magicbon
MAGNUM MINERALE
MAI BUN DECAT
ORIGINALUL
Mai putin la casa,
mai mult acasa!
Make IT work!
Malik 1
MANIA
MARGINENI
MDI TV
MEDGEODENT
MEDIN
MEET ME OUTDOOR
memorace
MEMORACE
Mentosan - pastila
albastră pentru gât
MERCUR

Nr. depozit
(210)
M 2020 06073
M 2020 06137
M 2020 06408
M 2020 05389
M 2020 05491
M 2018 04427
M 2020 03292
M 2020 05372
M 2020 06099
M 2020 06101
M 2020 03321
M 2020 05211
M 2020 08470
M 2020 04946
M 2020 05347
M 2013 03758
M 2020 05288
M 2020 05816
M 2020 06556
M 2012 06381
M 2020 06861
M 2014 00892
M 2020 07086
M 2020 06160
M 2020 06740
M 2020 06862
M 2020 06687
M 2013 06111
M 2012 06790
M 2020 06428
M 2020 06372
M 2020 06505
M 2020 05441
M 2020 05442
M 2020 06572
M 2020 06381

pag.
1221
1239
1285
1104
1117
988
1009
1098
1227
1229
1011
1065
1397
1030
1096
975
1079
1146
1311
969
1372
980
1381
1244
1358
1372
1345
977
970
1292
1280
1305
1114
1114
1317
1283

Denumire marcă
(540)
MERT DETOX
Mesendorf Gasthaus
metric space
MEZÖ FARM
Micul Aprozar
MidasAnAir
midas electronics
MIKADO PERFECT
CLEAN Home
and Professional
MIKO DENTAL
MINEAPP
mio ESPRESSO CAFFE
MIRCEA BRAVO
Mirella
MISS MARY A LITTLE
mogyi RONȚĂIE.
IUBEȘTE. DĂRUIEȘTE.
MORNING
MURMUR ESSENTIALS
MUROTTI
MYAUTOPRO
MY HISTORY
N'GOES
naive
Naive universe
Napoli Centrale
PIZZERIA E
SPAGHETTERIA
DAL 1998
naturalis inteligenţa
naturii VITAMINUTZE
NATURAL LASHES
NATURAMA
Natura în ramă
NELSON MONDIALU'
NESCAFÉ
CAPPUCCINO
RICH & FOAMY
NESCAFÉ LATTE
MILKY & FOAMY
NEVRALGISTOP
NEW ASK REFILLABLE
ELECTRONIC LIGHTER
1443

Nr. depozit
(210)
M 2020 02545
M 2020 05976
M 2020 06017
M 2020 06598
M 2020 05399
M 2020 05550
M 2020 06473

M 2020 06070
M 2020 06822
M 2020 06643
M 2014 00016
M 2020 05933
M 2020 05447
M 2015 07834
M 2019 00506
M 2020 06819
M 2020 06478
M 2020 05136
M 2020 06590
M 2020 06652
M 2020 06864
M 2020 06194
M 2020 06018

pag.
1004
1172
1186
1321
1107
1124
1298
1219

1362
1334
978
1161
1115
982
993
1362
1299
1057
1319
1335
1373
1251
1187
998

M 2019 04084
M 2020 06298
M 2020 07136
M 2020 07017
M 2020 06468

1263
1384
1377
1297
1258

M 2020 06261
M 2020 06262
M 2020 06501
M 2020 06001

1258
1304
1183
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
NEW IMOB
agentie imobiliara
NICASS
NiCro
NIMET
N MONDIALUL
N Nora
noelino
NOVA TOP
NOVV THE
FUTURE IS HERE
Nu există nu se poate!
cu Andreea Marin
NUTRICOR
NYLVYAN
OaieNOT?
OAN
OASIS HOME
GARDENWEAR
OCEAN FRESH
ODATA PENTRU
TOTDEAUNA
offpigeon
OIL & GAS
one RAHMANINOV
O oază de liniște
în inima Banatului
opink
OptGroup
Optimerix
ORA AUTOMOBILE
Organic linnea
Oriunde
Oricând 1mediat
OV Opinia de Vâlcea
PACTOR
Pâinăria PRODUSE
ARTIZANALE
Paisi
PALINCĂ PRUNĂ
(PĂLITA DE LA
CUCA-MĂCAII)
PARAKLETOS
PARTY TIMES
PASION DEKOR

Nr. depozit
(210)
M 2020 03842
M 2020 05691
M 2020 05688
M 2020 05687
M 2020 06467
M 2020 06231
M 2020 05943
M 2020 02989
M 2020 06040
M 2020 06487
M 2020 06127
M 2020 08150
M 2020 06183
M 2020 06209
M 2020 06695
M 2020 06863
M 2020 06168
M 2020 05112
M 2020 05768
M 2020 06296
M 2020 06551
M 2020 05851
M 2020 06142
M 2020 06227
M 2020 05496
M 2017 02592
M 2014 01757
M 2020 06079
M 2020 03073
M 2020 05936
M 2013 06471

M 2020 06858
M 2012 07937
M 2020 01393
M 2020 05373

pag.

Denumire marcă
(540)
PASTELURI
PĂSTRĂTORUL
MESERIILOR
PEDAVO
Pe orice vreme, ţine cu
tine! Bea un SolYole!
PERCOR
PERISCOPE
PERMIS DE
ANTREPRENOR
PERSEVIT
PERSPECTIVES CLUB
PHILOBIA
Phoenicia Blue
View AMFITEATRU
BELVERDE
PANORAMIC
PHOENIX
PICANTE PIZZERIA
TASTE AT YOUR
OWN RISK
PICURI DE FOLK
PINE JULZ
Pinguin PÂNĂ LA 4500
LEI 3 Luni 11,94%
PLOT COFFEE SHOP
Poftă de RĂSFĂȚ
POPS
POWER MEDIA
PREVENT CLINICA
PRIMAVERA
FOTBAL CLUB
PRIME DE
MARA-MUUU
PROBIOREM
PROCRAFT industrial
PROEDUS CENTRUL
DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE
PRO FM OPEN RADIO
PROJECT
MANAGEMENT
PORTFOLIO
CONSULTING

1017
1134
1133
1133
1297
1254
1167
1006
1192
1301
1236
1394
1247
1252
1346
1372
1245
1053
1139
1262
1310
1153
1240
1253
1118
985
980
1222
1008
1164
977
1371

972
1002
1098
1444

Nr. depozit
(210)
M 2020 07174
M 2020 04628
M 2020 06712
M 2020 06081
M 2020 05342
M 2020 04858
M 2020 06619
M 2018 06105
M 2020 05711
M 2015 08204

M 2020 05767
M 2020 07874

M 2020 06494
M 2020 06251
M 2020 05302
M 2020 06084
M 2014 00289
M 2020 02890
M 2020 05866
M 2020 06434
M 2020 05396
M 2020 05383
M 2020 06085
M 2014 05217
M 2020 06265

M 2020 05127
M 2020 05641

M 2020 06232

pag.
1385
1027
1350
1223
1095
1029
1331
988
1134
983
1139

1391
1303

1256
1081
1224
979
1005
1154
1293
1107
1103
1224
981
1259
1056

1128
1255
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
PROMISIUNE
PENTRU VIITOR
PROTEA VITAL
PRT
PUPĂZAN
PV Presque-Vu
RAMBELA
REBORN
REGENESYS Saves
Your Life and
Improves Your Health
RESTART ROMÂNIA
Restaurant Conacul
Romanesc Savoarea
unui ospat pe cinste!
RETA COM TOT
CE TINE DE FIER
RIF REFCO
RIGHT HOUSE
legal insight
Rigoletti suono
elegante
ROCK DRILL CONSULT
ROD
ROFEER
ROMÂNIA INFINITĂ
ROMANIAN
DJ AWARDS
ROSCOLATA
rtw round the world
RUBY DOLCE
RUBY MAX
RUBY REX
SALE STORY
Sandalandala
SAOLA coffee shop
SAVORILE ROMANIEI
SBN
SCLIPIO
ŞCOALA ZIDARILOR
- PENTRU MESERIAŞI
ADEVĂRAŢI CARE
ÎŞI IUBESC MUNCA!
SCORILO
SCT CONSTRUCT

Nr. depozit
(210)
M 2020 06136
M 2020 08429
M 2020 05238
M 2020 06187
M 2020 05845
M 2020 05838
M 2020 05965

M 2020 05879
M 2020 06418

pag.

Denumire marcă
(540)
SEEK MUSIC
SELDOR
SennaLax
SERENAX
SHAKE
Shine Whitening
Technology
SHOCKPROTECTOR
shrimpmedia
SIGURANȚĂ AUTO
COPII Săptămâna
SIGURANȚEI AUTO
a Micului Pasager!
SIGURANȚĂ COPII
Grow, Play, Stay Safe!
SILIMAREM
Simina
Șindrilă FINLANDEZĂ
SKYLAND
SKYLUX
SMART LUXURY
SM GAS
Smuff
SPARTA
SPORTBLITZ
SPORTI
S SYNDICATE SOUL
DRINKS AND SPIRITS
START SHOW
ROMANIA
STEPS SPORT
SUPERFIGHT SYSTEM
SUPER K
sweetopia
sysound
TAME
TANTO
TARA MEA
Târgul de Cariere
Tata Vlad HANDMADE
GOODIES
TEK 2003
TERRA SERVICE
SECURITY

1238
1396
1071
1249
1149
1149
1170
1155

1291
1125

M 2020 05596
M 2020 03663
M 2020 06063
M 2020 06102
M 2020 06611
M 2020 05325
M 2020 06564
M 2020 06683
M 2020 05802
M 2020 08172
M 2019 06139
M 2011 04419
M 2020 05047
M 2020 05049
M 2020 05046
M 2020 05439
M 2013 04469
M 2020 06378
M 2020 07533
M 2020 05375
M 2020 08034

M 2014 00127
M 2018 02653
M 2020 05531

1015
1214
1231
1327
1084
1314
1344
1140
1395
999
969
1050
1050
1050
1112
976
1282
1388
1099
1392
978

987
1120
1445

Nr. depozit
(210)
M 2020 06653
M 2020 06377
M 2020 05309
M 2013 08770
M 2017 05230
M 2020 05495
M 2020 02841
M 2020 03944

pag.
1335
1281
1083
978
985
1118
1005
1018
1106

M 2020 05392
M 2020 07401
M 2015 06507
M 2020 06566
M 2020 04882
M 2020 05415
M 2020 06004
M 2013 05866
M 2020 07070
M 2020 05317
M 2018 02652
M 2013 04132
M 2020 05126
M 2020 06383
M 2020 06500
M 2020 05832
M 2020 06050
M 2020 05822
M 2020 06257
M 2020 05678
M 2020 06587
M 2020 06256
M 2020 05699
M 2017 01906
M 2020 03429
M 2017 05377
M 2020 08462

1387
982
1315
1029
1111
1184
977
1379
1084
987
976
1056
1283
1304
1148
1194
1146
1256
1131
1318
1256
1134
984
1014
986
1396
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)
Denumire marcă
(540)
tessuto. EXPLORE
UNIQUENESS
THE HOT BOX
The OLD SIBIU
THE TASTE OF
TRANSYLVANIA
THERMALIS ORADEA
THOR GUARD HBS
TIP TOP Carpet
TIP TOP Wash
TIROPITA
TML TOYO
MOTOR LEASING
tone
TOPCAR
TOPSELLER
TOPSELLER
TOP TALENTS
TOP TINT
TOYO AVIATION
TOYO FINANCE
TOYO MOTOR CENTER
Travel CARPATHIA
TR TRIBERG
TUD SELF WASH
TURN MAYBE INTO
NOW AND WOW
TYREN SECURITY
UNIUNEA
PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME
DIN ROMÂNIA ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE
UZUC
Vandana
VERA SPOSA
VERTIS LEGAL
Veşnic Ie
VIAȚA DE
FREELANCER
VINIA
VINOLAB
VP&PARTNERS
VRUVIT

Nr. depozit
(210)
M 2020 06179
M 2020 05115

M 2019 02701
M 2020 05659
M 2020 07607
M 2020 05157
M 2020 05156
M 2020 06306
M 2020 05910
M 2020 05260
M 2020 06779
M 2018 07702
M 2018 07900
M 2012 08159
M 2020 07019
M 2020 05907
M 2020 05908
M 2020 05911
M 2020 06662
M 2020 06535
M 2020 06496
M 2020 06019
M 2020 08357

M 2020 06027
M 2020 06342
M 2020 06612
M 2020 05847
M 2020 06534
M 2020 05861
M 2020 06506
M 2020 06441
M 2020 05443
M 2020 05323
M 2018 06107

pag.

Denumire marcă
(540)
WELLMAX
WELLUX
WET Grapefruit
WET Lime & Mint
WET Mango
WET Seltzer
WeWash
Whelp We win by
helping others
WINE HUB
wistig
WOPA
WURSTAHOLICS
XEDEX TRADE
XPERIENCE CAFFE
YAAR
Young & Bipolar
YUGSTER
Zaliari
ZANZI KEBAB
FOOD WITH LOVE
ZATZ
ZENBABY
ZENBRIDE
Zero Plastic
ZOLIA

1245
1054
997

1130
1389
1060
1059
1272
1158
1073
1360
990
990
974
1377
1158
1158
1159
1337
1308
1303
1187
1395
1191

1276
1329
1152
1308
1153
1306
1294
1114
1084
988
1446

Nr. depozit
(210)
M 2020 05214
M 2020 05212
M 2020 06113
M 2020 06114
M 2020 06112
M 2020 06115
M 2020 05753
M 2020 06059
M 2020 05800
M 2020 08134
M 2020 06722
M 2020 05161
M 2020 04568
M 2020 06585
M 2020 07084
M 2020 05255
M 2020 05401
M 2020 06105
M 2020 07481
M 2020 06324
M 2020 05603
M 2020 05614
M 2020 06588
M 2020 06201

pag.
1067
1067
1235
1235
1235
1235
1136
1214
1140
1394
1357
1060
1026
1318
1380
1073
1108
1232
1387
1274
1125
1127
1319
1251
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)

Nr. depozit
(210)
M 2020 06101
M 2020 07481
M 2020 06442
M 2020 06579
M 2020 05812
M 2020 05422
M 2020 05238
M 2020 05260
M 2020 06251
M 2020 05406
M 2020 06260
M 2020 06128
M 2020 07892
M 2020 05956
M 2020 05811
M 2020 05813
M 2020 06203
M 2020 06205
M 2020 05796
M 2020 05795

5 TG SMILE COFFEE SA
A.C. INTERMED TRADE SRL
ABYSAND SRL
ACQUIRA FRESH S.R.L.
ACTIV PROPERTIES SRL
ADAMA Makhteshim Ltd.
ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD.
AERRE ROMANIA SRL
AFTIMESCU-DELEANU IONELA-CRINA
AG CHARGE SRL
AGENTIA ECONOMICA ROMANA AGEROM SRL
AGROBION PLUS S.R.L.
AGROSER MAC SRL
AL DAR PREMIUM GROUP S.R.L.
ALINT JUNIOR SRL
ALINT JUNIOR SRL
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL
ALP BAYRAM
ALP BAYRAM
ANAMARIA GIURCĂ
CRISTIAN-VOICU HOSSU
CONSTANTIN-DRAGOŞ GHEBAN
ANA PAN SA
ANA PAN SA
ANA PAN SA
ANA PAN SA
ANDREEA-VIOLETA MARIN
ANMABU SPEDITION S.R.L.
ANONYMOUS CREW SRL
APEROL SPA SRL
AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED
AQUA QUEEN SRL
ARC-ROM TRADING S.R.L.
AREA CONSULT SRL
ARGHERIE MARIUS
AROMA TERRA SRL
ARONEASA EMIL
ART & CRAFT DESIGN SRL
ARTEMIS SMART SECURITY SRL
AS DENT IMPLANT S.R.L.
ASMA HOMEWEAR

M 2012 08158
M 2020 06305
M 2020 06306
M 2020 06475
M 2020 06476
M 2020 06487
M 2020 05143
M 2020 08042
M 2020 06381
M 2017 05230
M 2020 03303
M 2020 06603
M 2020 06341
M 2020 05768
M 2020 03428
M 2020 05055
M 2014 00674
M 2020 07524
M 2020 06822
M 2020 06447

1447

pag.
1229
1387
1294
1317
1143
1112
1071
1073
1256
1109
1258
1237
1391
1169
1141
1143
1252
1252
1140
1139
974

1272
1272
1298
1299
1301
1058
1394
1283
985
1011
1322
1275
1139
1014
1051
980
1387
1362
1295
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Titular
(732)
ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SPORTIVE
ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SPORTIVE (ASCDMSS)
ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL PRAHOVA
ASOCIAȚIA NEUROCARE
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI
REGIUNE (APTOR)
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT
ATELIER DE PĂPUŞI ELIJOY S.R.L.
AUCHAN ROMANIA S.A.
AUCHAN ROMANIA S.A.
AUCHAN ROMANIA S.A.
AURA-ELENA AMOLDOVENCEI
AUTOCARDO - SOLUȚII INTEGRATE S.R.L.
AUTOGAZ ROMANIA SRL
AUTO LUCAS ONLINE SRL
AUTOMOBILE BAVARIA SRL
AUTOMOBILUS INTERNATIONAL SRL
AVALON SECURITY
AVESTIS INTERNATIONAL SRL
AZ CONTEXPERT
AZIMUT VISION SRL
B.M.S.THERAPIES SRL
BĂCEL ILARIE
BĂDALĂ ANDREEA
BALANIUC VICTOR-ANDREI
TAPALAGA DARIUS-IVO
BALOGH MARIA ANNA
BĂNICĂ GABRIEL
BARA NICOLAE
BĂRCĂU MARIA-ISABELA
BECUȚ ALEXANDRU
BECUȚ ALEXANDRU
BEM INNA SRL
BENGA CIPRIAN-IOSIF
BEST DENTAL STUDIO SRL
BEST FOODS PRODUCTIONS SRL
BESTOIL ENERGY NONSTOP SRL
BESTOIL ENERGY NONSTOP SRL
BETFOLD TECH SRL
BETTERLIVING S.R.L
BIANCO GROUP SRL
BIBORTENI AQUA S.R.L.
1448

Nr. depozit
(210)
M 2020 05903
M 2020 05912
M 2020 05355
M 2018 08032
M 2020 05659
M 2020 05499
M 2020 05643
M 2020 07531
M 2020 07533
M 2020 07534
M 2020 05937
M 2020 06556
M 2020 07070
M 2020 06048
M 2019 06136
M 2020 07761
M 2020 08358
M 2020 05460
M 2020 06946
M 2020 05185
M 2020 06504
M 2020 04759
M 2020 06478
M 2020 05213
M 2020 05317
M 2020 06004
M 2012 06718
M 2020 06123
M 2020 06376
M 2020 06378
M 2020 06265
M 2020 04830
M 2020 06628
M 2019 07138
M 2020 06520
M 2020 06519
M 2020 05845
M 2020 06130
M 2020 06540
M 2020 04344

pag.
1157
1159
1096
992
1130
1118
1129
1388
1388
1389
1164
1311
1379
1193
998
1390
1396
1116
1376
1060
1305
1027
1299
1067
1084
1184
970
1236
1281
1282
1259
1028
1332
1000
1307
1307
1149
1238
1309
1021
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BIG BOX CONNECT S.R.L.
BIG EVENTS MANAGEMENT SRL
BLACK BUTTER GROUP SRL
BLANARI VASILE
BLOCK FLOW S.R.L
BOC EMIL
BOLBOS MIHAI-ALIN
BOLDESCO TITI IOAN
BOTNARIUC IGOR
BRĂILOIU OTILIA
BRANDS INTERNATIONAL SRL
BRĂTILĂ EUGENIA
BRAVO PRODUCTIONS SRL
BT ASSET MANAGEMENT SAI SA
BT ASSET MANAGEMENT SAI SA
BUNATATI TATA VLAD SRL
BUNGHIUZ MIHAI EDUARD
BURCUS TOBIAS
BUSINESS INTELLIGENCE FACTORY S.R.L.
C&D EXIM TRADING SRL
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NICOLAE MONICA
CALIPSO S.R.L.
CARNSAN PROD SRL
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR ORADEA
CATALIN BADEA
CATRIDER SRL
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTIPROEDUS
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTIPROEDUS
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTIPROEDUS
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTIPROEDUS
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUSCASU
CEZAR PUŞCAŞU
CEZ VANZARE SA
CHALLENGE COM SRL
1449

Nr. depozit
(210)
M 2020 06054
M 2020 01414
M 2020 05255
M 2019 06406
M 2020 07959
M 2020 06069
M 2017 05321
M 2020 06870
M 2020 05347
M 2020 06695
M 2020 06806
M 2020 03073
M 2020 05933
M 2020 06352
M 2020 06317
M 2020 03429
M 2020 05989
M 2020 05936
M 2020 06610
M 2020 02841
M 2016 00080
M 2020 05982
M 2020 05394
M 2020 06302
M 2020 07017
M 2019 02393
M 2020 05126
M 2020 05127
M 2020 05128
M 2020 05130
M 2014 01757
M 2014 02153
M 2014 05211
M 2014 05212
M 2014 05216
M 2014 05217
M 2017 02592
M 2014 00892
M 2020 06136
M 2020 05754

pag.
1195
1003
1073
999
1392
1219
986
1373
1096
1346
1361
1008
1161
1276
1274
1014
1175
1164
1325
1005
984
1173
1106
1272
1377
995
1056
1056
1056
1057
980
981
981
981
981
981
985
980
1238
1137
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CHALLENGE COM SRL
CHALLENGE COM SRL
CHENDREAN BOGDAN RAUL
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE COMPANY SRL
CHIRIAC CRISTINA
CHIRIAC CRISTINA
CHROMOSOME DYNAMICS SRL
Cineplexx Kinobetriebe GMBH
Cineplexx Kinobetriebe GMBH
CIOBANU AURICA
CITYVET PET & FARM SRL
CITYVET PET & FARM SRL
CIUCA GHEORGHE
Claret Euro Credit IFN SA
CLEAN MEDICAL SRL
CLUB SPORTIV SUPORTER CLUB OLIMPIA MCMXXI
CLUB SPORTIV U CRAIOVA SA
CLUB SPORTIV VICTORIA ȚĂNDĂREI
CMAG ONLINE SHOP SRL
COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
CONSILIUL LOCAL AFUMAȚI PRIN PRIMAR DUMANICA GABRIEL
CONSTANTIN-DRAGOŞ GHEBAN
CRISTIAN-VOICU HOSSU
ANAMARIA GIURCĂ
Constantinescu Ramona
COSMA ANCUȚA-FLORICA
COSTEA GABRIEL CALIN
COSTEA GABRIEL CALIN
COVALACT S.A.
COVASNEANU BOGDAN ALEXANDRU
BATOG ȘTEFAN TUDOR
CREATIVE MEDIA AGENCY SRL
CREATIVE MEDIA AGENCY SRL
CREATIVE PEOPLE SRL
CRISFARM S.R.L.
CRISTIAN-VOICU HOSSU
CONSTANTIN-DRAGOŞ GHEBAN
ANAMARIA GIURCĂ
CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.
CUCU STEFAN-ROMULUS
CURPENE DANIELA
CURPENE ADRIAN
1450

Nr. depozit
(210)
M 2020 05762
M 2020 05757
M 2020 05334
M 2020 05305
M 2020 05304
M 2020 06465
M 2020 05765
M 2020 04628
M 2020 06606
M 2020 06020
M 2020 06021
M 2019 01740
M 2020 04447
M 2020 04448
M 2020 05396
M 2020 06835
M 2020 05829
M 2020 06025
M 2013 04653
M 2020 05360
M 2020 06683
M 2020 03292
M 2020 04927

M 2012 08159
M 2019 06139
M 2020 05814
M 2020 06375
M 2020 06389
M 2020 06346
M 2020 06155
M 2020 07136
M 2020 07135
M 2020 07001
M 2020 05932

M 2012 08155
M 2020 05983
M 2020 06018
M 2020 05658

pag.
1138
1137
1094
1082
1081
1296
1138
1027
1325
1188
1188
994
1023
1024
1107
1363
1147
1189
976
1097
1344
1009
1030
974

999
1145
1280
1283
1276
1243
1384
1383
1376
1161
973

1173
1187
1130
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI
CURTEA DE CONTURI
DANTE INTERNATIONAL SA
DANTE INTERNATIONAL SA
DASCĂLU CONSTANTIN
DASCĂLU CRISTIAN HARI
DAS SENSE SOCIETY SRL
DAVID CIPRIAN MIHAI
DAVID CIPRIAN MIHAI
DECENU NOI RETAIL S.R.L.
DECENU NOI RETAIL SRL
DECENU NOI RETAIL SRL
DECENU NOI RETAIL SRL
DEFTY.RO S.R.L.
DEJA VU FACILITY SERVICES SRL
DEL CAFFE SRL
DELICON PRODIMPEX
DEVEO MEDIA SRL
DICĂ ALEXANDRU-ROMULUS
DIGITAL GARDEN GLOBAL NETWORK SRL
DIGITAL GARDEN GLOBAL NETWORK SRL
DIGITAL MEDIA STREAM SRL
DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE SJP SRL
DLG INTERMARKETING SRL
DOBROGEA BISCUIT SRL
DOBROGEA BISCUIT SRL
DODU MORARU SRL
DOMENIILE SAHATENI SRL
DONCIU RALUCA-DANA
DR. CALM SRL
DRĂGHICESCU ȘI COJOCARU SCA
DUMITRU CATERINA
DUMITRU DARLAIANE
DUMITRU RARES
ECHERT ALEXANDRU
EDITURA PHILOBIA
EDITURA PHILOBIA
EIGHT COMMUNICATION MANAGEMENT SRL
ELIS PAVAJE SRL
ELTEX RECYCLING SRL
EPURE MARIUS DORIN
EURO LIVESTOCK & MEAT GROUP S.R.L.
EVOX PROTRADE S.R.L.

Nr. depozit
(210)
M 2020 06120
M 2020 06717
M 2020 05073
M 2020 05066
M 2020 06484
M 2020 05293
M 2020 05047
M 2020 05046
M 2020 06566
M 2020 06562
M 2020 06563
M 2020 06564
M 2019 02630
M 2020 06257
M 2020 06217
M 2020 06706
M 2020 05339
M 2020 05990
M 2020 05399
M 2020 05680
M 2020 05389
M 2020 05298
M 2020 05542
M 2020 05098
M 2020 05097
M 2020 06494
M 2020 04426
M 2020 06190
M 2020 06357
M 2020 06102
M 2020 05596
M 2014 00016
M 2020 05500
M 2020 06404
M 2015 08204
M 2015 08205
M 2020 05507
M 2020 07076
M 2020 06096
M 2020 05802
M 2020 05227
M 2020 06590
1451

pag.
1235
1356
1051
1051
1300
1080
1050
1050
1315
1313
1314
1314
996
1256
1253
1346
1094
1176
1107
1132
1104
1081
1121
1053
1052
1303
1022
1249
1277
1231
1125
978
1119
1284
983
983
1119
1379
1226
1140
1071
1319
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Nr. depozit
(210)
M 2020 06202
M 2020 06498
M 2020 06499
M 2020 06501
M 2020 06502
M 2020 06380
M 2020 06837
M 2020 06709
M 2020 06640

EXPERT SAS SECURITY SRL
FABIOL SRL
FABIOL SRL
FABIOL SRL
FABIOL SRL
FICIU IONUT-ADRIAN
FILDAS TRADING SRL
FILDAS TRADING SRL
FIRST BANK SA
FIȚA ANA-MARIA
FIȚA DORIN
FLOREA FLORINEL GABRIEL
FLORESCU EMIL
FLY MUSIC SRL
FUN ' N FANTASY S.R.L.
FUNDATIA CONSERVATION CARPATHIA
FYRE FORCE SECURITY SRL
GABLOK CONCEPT SRL
GABOR BRANCSIK
GALICONS SRL
GASHRI DAN
GEBEANU LIVIU-VICTOR
GEDA PRODEXIM SRL
GEORGIOS GKONOS
JANOS LUPAS-TICU
GHEORGHE PIPEREA
GHIRITI MITRUȚ GEORGEL
GILGAL S.R.L.
GIURGIU DUMITRU CLAUDIU
GIURGIU NICOLETA ANCUTA
GLEVESANU STEFAN-CLAUDIU
GLORIA MARKET SRL
GOLDLION COFFEE SRL
GOLD YARNS TEXTILE S.R.L.
GREEN PROJECT SRL
GROLMUSZ OCTAVIAN IULIU
HAME ROMANIA SRL
Hărțăgan Fineas
HEIDI CHOCOLAT SA
HEIDI CHOCOLAT SA
HEINEKEN ROMANIA SA
HERA STYLE SRL
Hermes Arzneimittel GmbH

M 2020 05390
M 2020 06514
M 2020 06858
M 2020 06611
M 2020 07298
M 2020 06662
M 2021 00154
M 2020 07549
M 2020 00191
M 2020 07072
M 2020 05820
M 2020 03944
M 2020 05376
M 2013 06471
M 2012 07937
M 2020 06428
M 2020 06324
M 2020 08134
M 2020 06359
M 2020 06160
M 2020 06707
M 2016 04022
M 2020 05747
M 2020 06353
M 2018 08122
M 2020 03398
M 2020 03008
M 2020 03010
M 2020 06471
M 2020 06745
M 2020 06682
1452

pag.
1251
1303
1304
1304
1304
1282
1364
1347
1333
1104
1306
1371
1327
1385
1337
1397
1389
1001
1379
1146
1018
1102
977
972
1292
1274
1394
1279
1244
1347
984
1136
1277
992
1013
1007
1007
1298
1358
1344
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HEXAGON STRUCTURES SRL
HURJUI VALENTIN RAMON
CONSTANTIN SORIN IONUT
HYPER BNDF SRL
IACOB IONUȚ-MARIAN
IC CONSULTING SRL
ILIE NICUŞOR
ILIESCU MARIUS-ADRIAN
INAL OLGA
INDECENT SRL
INDECENT SRL
INDUSTRY-STEEL-CORP S.R.L.
INVEST CLUB TRANSILVANIA SA
INVESTIGATORIA PRESS SRL
IRIMIE, BASARAB, RUGE, POP, ANDREI SCA
IXARIU LEONARD-SABIN
J&J GROUP SRL
J&J GROUP SRL
J & N ENTERTAINMENT SRL
JOJATU CLAUDIU-NICOLAE
JOKER HOUSE CLUB SRL
JUNCAR MIHAI
JUST BRANDS SRL
KAI REPUBLIK S.R.L.
KARKHI ALESSIO
KIBO DELICE SRL
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
KUMKAPI EMRULLAH
LABORATOIRES NOREVA-LED
LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL
LAGUNA ALBASTRA SRL
LARISSA BEAUTY CONCEPT SRL
LAURAMAX S.R.L.
LAZAR LAURA
LAZĂR VASILE - ANDREI
LDP CONSULTING & DISTRIBUTION SRL
1453

Nr. depozit
(210)
M 2020 05250
M 2020 05408
M 2020 05894
M 2020 07019
M 2020 05418
M 2020 06050
M 2020 06179
M 2020 05288
M 2020 05415
M 2020 05414
M 2020 04038
M 2020 05948
M 2020 06340
M 2020 06534
M 2018 04427
M 2020 06256
M 2020 06263
M 2020 06035
M 2020 06506
M 2020 05665
M 2020 06028
M 2020 06201
M 2020 05144
M 2020 05136
M 2020 06496
M 2020 06861
M 2020 06818
M 2020 06863
M 2020 06817
M 2020 06819
M 2020 06859
M 2020 06860
M 2020 06862
M 2020 06864
M 2020 05365
M 2020 05367
M 2020 05649
M 2020 05199
M 2020 06331
M 2012 07864
M 2020 06085
M 2020 06619

pag.
1072
1110
1157
1377
1111
1194
1245
1079
1111
1110
1018
1168
1275
1308
988
1256
1259
1191
1306
1131
1191
1251
1058
1057
1303
1372
1361
1372
1361
1362
1371
1371
1372
1373
1097
1098
1129
1064
1275
971
1224
1331
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Nr. depozit
(210)
M 2020 06633
M 2020 07084
M 2020 06073
M 2020 06137
M 2020 06408
M 2020 05949
M 2020 08172
M 2020 05491
M 2020 05372
M 2020 05400
M 2020 05442
M 2020 05441
M 2020 05832
M 2020 08470
M 2013 03758
M 2020 05976
M 2020 04790
M 2020 06013

LEEA'S ROOM SRL
LEFTER PETRICA
LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A.
LIDLE COM SRL
LIME MEDICALS SRL
LITINSCHI OCTAV-MIHAI
LIVENTERTAINMENT
LOCAL GOURMET 197 S.R.L.
LPG AUTO TRANS SRL
LUCY DAN COM SRL
LUDICUS GAMES SRL
LUDICUS GAMES SRL
LUNGU VASILE BOGDAN
LUP ONI PAZA SI PROTECTIE SRL
LUX DIVINA SRL
M&B OPERATIV CONSULTING SRL
M&M FRIMAR SRL
MACROMEX SRL
MAFTEI LUCIAN-IOAN
MOISA CORNEL-ADRIAN
MAKCIM SAMODAIEV FERNANDEZ
MANDACHI ŞTEFAN-VALENTIN
MANDACHI ŞTEFAN-VALENTIN
MANIA CONSTANTIN MARIUS
MANOLESCU MIRCEA
MARDAR VASILICĂ-CODRIN
MARINICA MIHAI
MAT ART TRADIȚIE SRL
MCKLEM KIM SHIN YO
MC STORE SOLUTION SRL
MEDIAUNO SRL
MENIUTV VLOGGING SRL
METRIC SPACE DESIGN S.R.L.
METTKE AGAPIA-EUGENIA
MIHAI DAVID CIPRIAN
MÎNDROIU SEBASTIAN-IONUȚ
MISS MARY A LITTLE SRL
MITROI IONELA ANDREEA
MITU MIHAELA ALICE
MITU MIHAELA ALICE
MITZUU MEDIA SRL
MOISUC DORU-MIHAITA
MOISUC DORU-MIHAITA

M 2020 05943
M 2020 05965
M 2018 02652
M 2018 02653
M 2020 06687
M 2020 05879
M 2020 05753
M 2020 06664
M 2020 05861
M 2020 06309
M 2020 06058
M 2020 06528
M 2020 05653
M 2020 06017
M 2019 02701
M 2020 05049
M 2020 05385
M 2015 07834
M 2020 05216
M 2020 05392
M 2020 07401
M 2020 05440
M 2020 05186
M 2020 05187
1454

pag.
1333
1380
1221
1239
1285
1168
1395
1117
1098
1108
1114
1114
1148
1397
975
1172
1028
1185
1167
1170
987
987
1345
1155
1136
1337
1153
1273
1197
1308
1129
1186
997
1050
1103
982
1068
1106
1387
1113
1061
1062
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MONDO CASA WORLD S.R.L.
MONROVIA IMPEX S.R.L
MONS MELLIS SRL
MORAR AUREL
MOVEMENT TEAM S.R.L.
NAE ADRIAN
NATURALIS SRL
NECŞULESCU CLAUDIU
NEGROIU CLAUDIA TUDORA
NEW IMOB DEVA S.R.L.
NICOLAE ADRIAN
NICU GEORGE-EMANUEL
NICULITA LUCIAN
NILBIDI TRANS SRL
NIMET SRL
NIMET SRL
NIMET SRL
NIȚU ALEXANDRU-LUCIAN
NOTORION BUSINESS S.R.L.
NOVARTIS AG
NOVOLINE PHARM SRL
NSP LIFE SRL
NTL-TPB PRODUCT S.R.L.
NUTRICOR BUSINESS SRL
OBADEAN IOANA
OCEAN CREDIT IFN
OCEAN CREDIT IFN
OCEAN CREDIT IFN
OCOȘ GEORGETA
ÖCZAN RÜSTÜ
OLARU DANIELA-ELENA
OLARU DANIELA-ELENA
OLTEAN ANDREI PAUL
OLTEAN STELA
OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT N.V.
OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT N.V.
Oncos Transilvania Srl
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
ON FINSOSFT SOLUTII SRL
ONLINE OFFPIGEON SRL
OPTGROUP SRL
ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI
OVIDIU IOAN STAN
1455

Nr. depozit
(210)
M 2020 06070
M 2020 06231
M 2020 05220
M 2020 06242
M 2020 04314
M 2020 07092
M 2020 06298
M 2020 05443
M 2020 06459
M 2020 03842
M 2020 04949
M 2020 06547
M 2020 05115
M 2020 05495
M 2020 05691
M 2020 05688
M 2020 05687
M 2020 06023
M 2020 05868
M 2020 05575
M 2020 06129
M 2020 05711
M 2020 02989
M 2020 06127
M 2020 06411
M 2020 06082
M 2020 06084
M 2020 06080
M 2020 03665
M 2020 04187
M 2020 05827
M 2020 05825
M 2020 06605
M 2020 05608
M 2020 05609
M 2020 02008
M 2020 06296
M 2020 04946
M 2020 05112
M 2020 06142
M 2020 06068
M 2016 00054
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1219
1254
1069
1255
1021
1382
1263
1114
1295
1017
1030
1309
1054
1118
1134
1133
1133
1188
1155
1124
1238
1134
1006
1236
1286
1223
1224
1222
1016
1019
1147
1147
1324
1126
1127
1004
1262
1030
1053
1240
1218
983
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(în ordinea alfabetica a numelui titularului)
Titular
(732)
PANDEL CRISTIAN ION
PĂNOIU EUSEBIU GABRIEL
PĂNOIU EUSEBIU GABRIEL
PARASCHIV OVIDIU JUSTIN
PARASCHIV OVIDIU JUSTIN
PASCU VLAD-TUDOR
PASTELL IMPEX S.R.L.
PEDROGROUP AGRO SRL
PETCU MARIAN
PETCU MARIAN
PETRE DANIELA ELENA
PETRE VIOREL
PHOENICIA EXPRESS SRL
PLESEA NICOLAE AUGUSTIN
POPA ANDREI
POPA LUCIAN
POPASUL TREBES SRL
POP FLORIAN TIBERIU
POP NELSON-SIMONE
POP NELSON-SIMONE
POWER MEDIA S.R.L.
PROFI ROM FOOD SRL
PROFI ROM FOOD SRL
PROFI ROM FOOD SRL
PROJECT MANAGEMENT PORTFOLIO CONSULTING SRL
PRONAT S.R.L.
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT SA
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT SA
PUSCASU CEZAR
PUSCASU CEZAR
PUSCASU CEZAR
PUSCASU CEZAR
PUŞCAŞU CEZAR
PUSCASU CEZAR GH.
PUSCASU CEZAR GH.
PUSCASU CEZAR GHEORGHE
PUSCASU CEZAR GHEORGHE
PUSCASU GH. CEZAR - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
RADU SILVIU FLORIN
1456

Nr. depozit
(210)
M 2020 05401
M 2020 06294
M 2020 06295
M 2020 05864
M 2020 05282
M 2020 06377
M 2020 06827
M 2020 06044
M 2020 06570
M 2020 06572
M 2020 06593
M 2020 07174
M 2020 05767
M 2020 05892
M 2020 05886
M 2020 05420
M 2020 05816
M 2020 06046
M 2020 06468
M 2020 06467
M 2020 06434
M 2020 06358
M 2020 06183
M 2020 06181
M 2020 06232
M 2020 06480
M 2020 04964
M 2020 04965
M 2020 04966
M 2020 04967
M 2020 04968
M 2020 04969
M 2018 05453
M 2019 01386
M 2019 01385
M 2019 01387
M 2013 08770
M 2019 01529
M 2019 06138
M 2018 06940
M 2018 06943
M 2019 02640
M 2020 06505
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1108
1261
1262
1153
1078
1281
1362
1192
1316
1317
1320
1385
1139
1157
1156
1111
1146
1193
1297
1297
1293
1278
1247
1246
1255
1300
1031
1034
1037
1040
1043
1046
988
994
993
994
978
994
998
989
990
997
1305
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Titular
(732)
RAMBELA DIANA IOANA
RAPSODIA LEMNULUI SRL
RCS & RDS S.A
RCS & RDS S.A.
RCS & RDS SA
REGINA OVERSEAS COM SRL
RESTART ENERGY ONE S.A.
REWE Romania S.R.L.
RIFAAI AL KHALED
ROCK DRILL CONSULT SRL
ROTON SRL
ROTON SRL
ROXANA FLORENTINA ANA
RWR TRADE SRL
RWR TRADE SRL
S.C. A&A INDEPENDENT CONSULTING S.R.L.
S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.
S.C. AGRO LEI FRESH S.R.L
S.C. AUTO GROUP C.M.B. S.R.L.
S.C. BELFIX DISTRIBUȚIE S.R.L.
S.C. BENEDETTO CASA S.R.L.
S.C. BODYGUARD GROUP S.R.L.
S.C.BRICOSTORE ROMANIA S.A.
S.C. CASE CĂLDUROASE S.R.L.
S.C. DAILY GROUP SRL
S.C. DALBEST PARTYTIMES S.R.L.
S.C. DANUBIU ENTERPRISES S.R.L.
S.C. DENTAL VISION CLINIC S.R.L.
S.C. DOG GUARD SECURITY S.R.L.
S.C. DR. OETKER RO SRL
S.C. DUMI TERRA S.R.L.
S.C. EDU CLASS S.R.L.
S.C. EMANUEL ONLINE MAG S.R.L.
S.C. ENTERPRISE CONCEPT S.R.L.
S.C. EVOLUTION RBK S.R.L.
S.C. EXPERT RESHAPE CENTER S.R.L.
S.C. INSIDE ERX S.R.L.
S.C. ISARAN GREEN S.R.L.
S.C. IZOPOL S.R.L.
S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L.
S.C. LE BAZAR FOOD&BEVERAGE DISTRIBUTION S.R.L.
S.C. LETEA ENERGO PREST S.R.L.
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.
1457

Nr. depozit
(210)
M 2020 05838
M 2020 06187
M 2020 05641
M 2020 04952
M 2020 05699
M 2020 05373
M 2020 06418
M 2020 02340
M 2020 06063
M 2020 05325
M 2020 06166
M 2020 06168
M 2020 05800
M 2020 05157
M 2020 05156
M 2020 06592
M 2020 06500
M 2020 06725
M 2020 06598
M 2020 06464
M 2020 06551
M 2020 08156
M 2020 05018
M 2020 05904
M 2020 06441
M 2020 01393
M 2020 06143
M 2020 06350
M 2020 06617
M 2020 02890
M 2020 05078
M 2020 06698
M 2020 06712
M 2020 06395
M 2020 01741
M 2020 07023
M 2020 06227
M 2020 06711
M 2020 04882
M 2020 06314
M 2020 05433
M 2020 05276
M 2020 05302
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1249
1128
1031
1134
1098
1291
1004
1214
1084
1244
1245
1140
1060
1059
1320
1304
1357
1321
1296
1310
1394
1049
1157
1294
1002
1242
1276
1330
1005
1052
1346
1350
1284
1003
1377
1253
1348
1029
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1112
1074
1081
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Titular
(732)
S.C. ONITRADE LTD S.R.L.
S.C. ONITRADE LTD S.R.L.
S.C. ONITRADE LTD S.R.L.
S.C. REC-STOP-PLAY ADVERTISING S.R.L.
S.C. SOFTWIN S.R.L.
S.C. STUDIO 47 MS S.R.L.
S.C. TOTAL ONE CONSTRUCT S.R.L.
S.C. WESTHOUSE GROUP S.R.L.
S.C. WOPA COMMUNICATION S.R.L.
S.C CARPAT GUARD S.R.L.
S.C MARKET SHOP ONLINE S.R.L
S.ORGANIC CLOTHING SRL
SAFIR SRL
SAFIR SRL
SAFIR SRL
SAFIR SRL
SAMBYTENET SRL
SC 5 TG SMILE COFFEE SA
SC AGROPAN IMPEX SRL
SC ALCOVIN SRL
SC ALTA COSMETICS SRL
SC ARHIDIS DESIGN SRL
SC ASIGURARI 24 SRL
SC AUDIO MEDIA INVEST SRL
SC BERE SADU SRL
SC BIOFARM SA
SC BIOFARM SA
SC BIOFARM SA
SC BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (ALLEVO) SRL
SC CLINICA DENTARA DENTAL TOUR SRL
SC DELTA STUDIO SRL
SC DIJEC SRL
SC ESOP CONSULTING SRL
SC EXPERT SOFTWARE SRL
SC EXPERT SOFTWARE SRL
SC EXPERT SOFTWARE SRL
SC FEROSTIL ART SRL
SC FINANCE MEDIA SRL
SC FINANCE MEDIA SRL
SC GEMI CENTRE SRL
SC GENERAL AGRO COM SERVICE SRL
SC GENERAL AGRO COM SERVICE SRL
SC GENIUS NUTRITION SRL
1458

Nr. depozit
(210)
M 2020 05212
M 2020 05221
M 2020 05214
M 2020 07024
M 2020 08037
M 2020 07086
M 2020 00085
M 2020 05451
M 2020 06722
M 2020 08539
M 2020 03108
M 2020 06057
M 2020 06669
M 2020 06670
M 2020 06671
M 2020 06672
M 2020 05375
M 2020 06099
M 2019 02544
M 2020 06652
M 2020 05953
M 2014 00289
M 2012 08173
M 2020 05678
M 2020 05226
M 2020 05311
M 2020 05309
M 2020 05312
M 2020 04251
M 2012 06950
M 2013 05866
M 2020 04504
M 2020 06918
M 2020 06738
M 2020 06739
M 2020 06740
M 2020 05469
M 2020 03321
M 2020 05211
M 2020 06423
M 2020 05357
M 2020 05923
M 2018 06315
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1067
1070
1067
1378
1393
1381
1001
1116
1357
1397
1008
1196
1338
1339
1341
1343
1099
1227
996
1335
1169
979
975
1131
1070
1083
1083
1083
1019
971
977
1026
1375
1358
1358
1358
1116
1011
1065
1292
1096
1160
989
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Nr. depozit
(210)
M 2020 07083
M 2014 00378
M 2020 05116
M 2014 00127
M 2020 05439
M 2013 00957
M 2020 04256
M 2012 08070
M 2020 06869
M 2015 00391
M 2015 06507
M 2018 03362
M 2019 08137
M 2019 08413
M 2020 04435
M 2012 06790
M 2020 06486
M 2020 02545
M 2020 05550
M 2020 06473
M 2019 00506
M 2017 05377
M 2020 06194
M 2019 04084
M 2020 05065
M 2020 08150
M 2013 06111
M 2020 05329
M 2020 06374
M 2020 06919
M 2020 06493
M 2012 06504
M 2020 05447
M 2020 05448
M 2020 03663
M 2013 04132
M 2011 04419
M 2018 07702
M 2018 07900
M 2020 06891
M 2020 05851
M 2020 08429
M 2020 06383

SC GENIUS NUTRITION SRL
SC GRADINA DE VARA BOEMA SRL
SC HALBER SRL
SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA
SC IMAGIENT AGENCY SRL
SC IMPAR SRL
SC JOY & JOY PROD 2000 SRL
SC KLEVEK GROUP SRL
SC LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL
SC LDP CONSULTING & DISTRIBUTION SRL
SC MD I FLEISCH SRL
SC MEGA IMAGE SRL
SC MERT SA
SC MIDAS & CO SRL
SC MIDAS & CO SRL
SC MOGYI ROMANIA SRL
SC MOLDTEK 2003 SRL
SC NAIVE COMMUNITY SRL
SC NAPOLI INTERNATIONAL SRL
SC NORIAM ECO SRL
SC NYLVYAN SRL
SC POPASUL TREBES SRL
SC PRISACA TRANSILVANIA SRL
SC PRO CONFORT WINDOWS SRL
SC PRO DEVELOPMENT SRL
SC PROSONIC PRODCOM SRL
SC RCS & RDS SA
SC REGINA OVERSEAS COM SRL
SC REGINA OVERSEAS COM SRL
SC RETA COM SRL
SC RINGIER ROMANIA SRL
SC ROUND THE WORLD TRAVEL SRL
SC SELGROS CASH & CARRY SRL
SC SELGROS CASH & CARRY SRL
SC STANDARD WORK SRL
SC THEOJOY PRODUCTION SRL
SC THERANOVA PROTEZARE SRL
SC TRANSILVANIA TREK SRL
1459
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1380
979
1055
978
1112
975
1020
972
1373
982
982
987
1000
1000
1022
970
1301
1004
1124
1298
993
986
1251
998
1051
1394
977
1084
1280
1375
1302
969
1115
1115
1015
976
969
990
990
1374
1153
1396
1283
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SCULPTOPLASTICS 3E SRL
SC VAVIAN PHARMA SRL
SC XEDEX TRADE SRL
SC ZORILE TOYS SRL
SEEK MUSIC FAMILIA SRL
SEGA DESIGN SRL
ȘERBAN CORINA
ȘERBĂNESCU VLAD-GEORGE
SERDIM SOLUTION SRL
SIMACHE & VRANĂ ESENTIAL PSY - SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
DE PSIHOLOGIE
SIMIONESCU VLAD
SLAV CONSTANTIN
SMARTIFACT SRL
SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.
SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA
SOFTWIN SRL
ȘPAK-BOLDICI ILIANA-LOREDANA
SPERANTA ALEXANDRA MEDREA TINJALA
STAICU CONSTRUCT SRL
STANCA BOGDAN
STANCA BOGDAN
STAN RADU-VLAD
COSTIN IANCU-LAUREAN
STAR POP 2020 SRL
STRATAN PAVEL
STUPARU-MAGA LARISA-MIHAELA
SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL LIMITED
SUPERSTAR FOOD SRL
ŢABĂRĂ IONUŢ
ŢALEA ANA
TAME & ROAR SRL
TANISLAV CONSTANTIN
TARAŞ MIRELA-LUCIA
TARGULDECARIERE SRL
TERRA SERVICE SECURITY
The Procter & Gamble Company
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
1460

Nr. depozit
(210)
M 2020 06000
M 2020 06014
M 2020 04568
M 2013 04469
M 2020 06653
M 2020 06089
M 2020 05957
M 2020 05941
M 2020 00773
M 2020 06026
M 2020 07031
M 2020 05332
M 2020 06656
M 2020 05741
M 2020 05742
M 2020 06088
M 2020 06092
M 2020 06093
M 2020 06261
M 2020 06262
M 2020 08034
M 2020 06159
M 2012 06381
M 2020 05531
M 2020 05243
M 2020 05290
M 2020 05930
M 2020 05866
M 2020 06492
M 2020 05534
M 2020 06643
M 2020 05822
M 2020 06110
M 2020 06081
M 2020 06587
M 2020 06079
M 2012 08153
M 2017 01906
M 2020 08462
M 2020 05333
M 2020 05344
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1182
1186
1026
976
1335
1225
1170
1167
1002
1190
1378
1085
1336
1135
1135
1225
1226
1226
1258
1258
1392
1243
969
1120
1072
1080
1160
1154
1302
1120
1334
1146
1234
1223
1318
1222
973
984
1396
1094
1095
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THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE RAINBOWIDEA S.R.L.
THOR GUARD HBS SRL
TICULESCU CRISTIAN-RAZVAN- ACTIVITATE MEDICALA
TOCORP HOLDING B.V.
TOMA NICOLETA-CLAUDIA
TOMIS GARDEN RESIDENCE S.R.L.
TOMOIOAGA OANA-FLORENTINA
TOPCAR TRANS SRL
TOYO AVIATION SRL
TOYO FINANCE GROUP IFN SA
TOYO MOTOR CENTER SRL
TOYO MOTOR LEASING IFN SA
TRINITY COLLECTION S.R.L.
TUFEANU RICHEARD-CONSTANTIN
TUPAN ANDREI OCTAVIAN
Twitter, Inc.
TYCHE CREATION SRL
TYCHE CREATION SRL
TYREN SECURITY
U CRAIOVA 1948 S.A.
UNGUREAN GEORGETA
UNGUREAN GEORGETA
Unilever IP Holdings B.V.
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA (UPFR) ASOCIAȚIA PENTRU DREPTURI CONEXE
URECHE ALIN ALEXANDRU
UZUC SA
VALENTIN DRAGAN
VASILE-GABRIEL MATEI
VALVIS HOLDING SA
VALVIS HOLDING SA
VALVIS HOLDING SA
VALVIS HOLDING SA
VANDANA COM SRL
VANGHELE CUMITA
VASILESCU VALENTIN
VASILE VALENTIN FLORIN
VERA SPOSA COUTURE SRL
VIDARA GROUP BUILDINGS SRL
VITACARE SRL
VITACARE SRL
1461

Nr. depozit
(210)
M 2020 05343
M 2020 05345
M 2020 06019
M 2020 07607
M 2020 06715
M 2020 03886
M 2020 06588
M 2020 05973
M 2020 06209
M 2020 06779
M 2020 05907
M 2020 05908
M 2020 05911
M 2020 05910
M 2020 06535
M 2020 05496
M 2020 05161
M 2020 04858
M 2020 06065
M 2020 06067
M 2020 08357
M 2020 05383
M 2020 05614
M 2020 05603
M 2020 06191
M 2020 06027
M 2020 06059
M 2020 06342
M 2012 07884
M 2020 06112
M 2020 06113
M 2020 06114
M 2020 06115
M 2020 06612
M 2020 04290
M 2020 07874
M 2020 05572
M 2020 05847
M 2020 06040
M 2018 06105
M 2018 06107
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1095
1095
1187
1389
1356
1017
1319
1172
1252
1360
1158
1158
1159
1158
1308
1118
1060
1029
1217
1217
1395
1103
1127
1125
1250
1191
1214
1276
971
1235
1235
1235
1235
1329
1020
1391
1124
1152
1192
988
988
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VLAICU IOSIF-MIRCEA
VOICU CONSTANTIN
VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ - SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI
VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ - SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI
WINERO S.R.L.
WINERO SRL
WONDER FOODS SRL
XENOS DIMITRIOS
XPERIENCE CAFFE SRL
XTREME ANG MARKETING
ZALIARI OLIVE OIL S.R.L.
ZÂNT MIHAI-ŞTEFAN
BUCIUMAN IULIA-RUCSANDRA
ZARNESCU COSTICA
ZEN TELLY ENTERTAINMENT SRL
Zentiva, k.s.
ZENTIVA S.A.

1462

Nr. depozit
(210)
M 2020 06406
M 2020 05190
M 2020 05402
M 2020 05323
M 2020 05218
M 2020 05217
M 2020 06001
M 2020 06372
M 2020 06585
M 2020 06684
M 2020 06105
M 2020 06275
M 2020 05201
M 2020 06439
M 2020 05342
M 2019 00130
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1285
1063
1109
1084
1068
1068
1183
1280
1318
1344
1232
1260
1064
1293
1095
993
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Clasă

Nr. depozit

1
1
1
1

(540)
M 2020 06128
M 2020 05305
M 2020 05304
M 2020 05018

1
1
1
1

M 2020 05816
M 2020 05904
M 2020 06110
M 2020 02989

1

M 2018 07900

2

M 2020 05018

2

M 2018 07900

2
3
3
3
3
3
3

M 2020 07761
M 2020 06869
M 2020 05495
M 2020 05949
M 2020 05365
M 2020 06070
M 2020 06160

3
3
3
3

M 2020 06562
M 2020 06566
M 2020 06570
M 2020 06587

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
(210)
(511)
172936
1, 35
1237
173118 1, 5, 17, 35 1082
173119 1, 5, 17, 35 1081
173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
173253 1, 30, 32, 33 1146
173376 1, 17, 19, 35 1157
173441 1, 5, 31, 35 1234
173447 1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40
173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
173476 2, 12, 35, 40 1390
172896
3, 5
1373
172902
3, 5, 21
1118
172907
3, 33, 35 1168
172900
3, 5
1097
172921
3, 5
1219
172941 3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
173004
3, 16, 21 1313
173008
3, 16, 21 1315
173009
3, 5
1316
173015
3
1318

Clasă

1463

Nr. depozit

3

Nr.
marcă
M 2020 06712 173036

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2020 06891
M 2020 00773
M 2020 05065
M 2020 02545
M 2020 05199
M 2020 05078
M 2019 01740
M 2020 04946
M 2020 06709
M 2020 06217
M 2020 05260

3

M 2020 05018 173205

3
3
3
3

M 2020 05443
M 2018 06105
M 2018 06107
M 2020 03665

3

M 2020 06063 173293

3
3
3
3
3
3
3
3
3

M 2020 06643
M 2020 06547
M 2020 04964
M 2020 04965
M 2020 04966
M 2020 04967
M 2020 04968
M 2020 04969
M 2020 03428

3
3

M 2020 06014 173398
M 2020 07531 173444

3

M 2020 07534 173446

3

M 2020 05937 173457

173047
173065
173068
173090
173096
173101
173114
173130
173137
173159
173178

173223
173238
173239
173292

173299
173336
173367
173368
173369
173370
173371
173372
173387

Clase NISA pag.
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
3, 35
1374
3, 5, 16, 21 1002
3, 4
1051
3, 5
1004
3, 44
1064
3, 4, 35
1052
3, 5, 32, 44 994
3
1030
3
1347
3
1253
3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
3, 5, 35
1114
3, 5
988
3, 5
988
3, 35, 38, 1016
41, 42
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
3, 5
1334
3, 35
1309
3, 16, 35 1031
3, 16, 35 1034
3, 16, 35 1037
3, 16, 35 1040
3, 16, 35 1043
3, 16, 35 1046
3, 10, 14, 1014
35, 38, 42
3, 5, 10
1186
3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
3, 35
1164

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

3

Nr.
marcă
M 2018 07900 173471

3
3
3
4

M 2020 06130
M 2020 05953
M 2020 06487
M 2020 06136

173485
173495
173365
172938

4
4
4
4

M 2020 05065
M 2020 05276
M 2020 05078
M 2019 00506

173068
173091
173101
173138

4
4

M 2020 06520 173139
M 2020 05018 173205

4
4

M 2013 00957 173280
M 2020 06063 173293

4
4

M 2020 06519 173347
M 2018 07900 173471

4

M 2020 06000 173512

5
5
5
5
5
5
5

M 2020 06314
M 2020 06869
M 2020 05495
M 2020 05365
M 2020 06070
M 2020 06129
M 2020 06160

5

M 2020 06480 172986

172895
172896
172902
172900
172921
172937
172941

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
3, 35
1238
3, 5, 35
1169
3, 35, 41, 45 1301
4, 35, 39, 1238
40, 41
3, 4
1051
4, 35
1074
3, 4, 35
1052
4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
4, 35
1307
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
4
975
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
4, 35
1307
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
5, 35
1273
3, 5
1373
3, 5, 21
1118
3, 5
1097
3, 5
1219
5
1238
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
5, 30
1300
1464

Clase NISA pag.

5
5
5
5
5
5
5

M 2020 06498
M 2020 06499
M 2020 06501
M 2020 06502
M 2020 06570
M 2020 06572
M 2020 06628

Nr.
marcă
172991
172993
172994
172995
173009
173010
173023

5
5
5

M 2020 06682 173031
M 2020 06725 173038
M 2020 06837 173045

1344
1357
1364

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

M 2020 05894
M 2020 00773
M 2020 06081
M 2020 02545
M 2020 05500
M 2019 01740
M 2020 05305
M 2020 05304
M 2020 05329
M 2020 06298

173064
173065
173077
173090
173100
173114
173118
173119
173126
173144

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

M 2020 05311
M 2020 05309
M 2020 05312
M 2020 05932
M 2020 05443
M 2018 06105
M 2018 06107
M 2019 02544
M 2018 06315
M 2020 06063

173167
173168
173169
173194
173223
173238
173239
173241
173270
173293

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

M 2020 06643
M 2013 08770
M 2014 00892
M 2014 01757
M 2014 02153
M 2014 05211
M 2014 05212
M 2014 05216
M 2014 05217
M 2015 00391
M 2015 06507
M 2017 02592
M 2018 03362
M 2018 06940
M 2019 02640

173299
173302
173303
173304
173305
173306
173307
173308
173309
173310
173311
173312
173313
173315
173316

5
5
5
5
3, 5
5
5, 10, 35,
42, 44
5
5, 10, 35
5, 16, 35,
41, 42, 44
5
3, 5, 16, 21
5, 35
3, 5
5
3, 5, 32, 44
1, 5, 17, 35
1, 5, 17, 35
5
5, 16, 35,
41, 42, 44
5, 35
5, 35
5, 35
5
3, 5, 35
3, 5
3, 5
5, 30, 35
5
3, 4, 5, 7,
9, 11, 12,
16, 21, 34
3, 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5, 30
5
5
5, 32
5
5, 30

1303
1304
1304
1304
1316
1317
1332

1157
1002
1223
1004
1119
994
1082
1081
1084
1263
1083
1083
1083
1161
1114
988
988
996
989
1214
1334
978
980
980
981
981
981
981
981
982
982
985
987
989
997
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

Nr.
marcă
173317
173318
173319
173320
173322
173323
173342
173361
173362
173363
173385
173398
173401
173422
173441
173444

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

M 2019 01386
M 2019 01385
M 2019 01387
M 2019 01529
M 2019 06138
M 2019 06139
M 2020 05747
M 2020 05608
M 2020 05609
M 2020 05575
M 2020 04759
M 2020 06014
M 2020 07083
M 2020 05422
M 2020 06110
M 2020 07531

5

M 2020 07534 173446

5
5
5
5
5
5
5
5

M 2020 04447
M 2020 04448
M 2020 05345
M 2020 05342
M 2020 05344
M 2020 05333
M 2020 05343
M 2018 07900

173455
173456
173463
173465
173466
173467
173469
173471

5

M 2020 06408 173479

5

M 2020 06127 173488

5
5
6
6

M 2020 05953
M 2019 00130
M 2020 06342
M 2020 06712

6

M 2020 07070 173055

173495
173528
172962
173036

Clase NISA pag.

Clasă

5
994
5
993
5
994
5, 30
994
5, 30
998
5, 30
999
5
1136
5
1126
5
1127
5
1124
5, 29, 31, 32 1027
3, 5, 10
1186
5
1380
5
1112
1, 5, 31, 35 1234
3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
5, 10, 35, 44 1023
5, 10, 35, 44 1024
5
1095
5
1095
5
1095
5
1094
5
1095
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
3, 5, 35
1169
5
993
6, 11
1276
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
6
1379

6

1465

6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7

7
7
7
7

7
7
7

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 03663 173240
6, 35, 38, 1015
40, 42
M 2020 05691 173333
6, 40
1134
M 2020 05688 173334
6, 40
1133
M 2020 05687 173335
6, 40
1133
M 2020 05357 173339
6
1096
M 2020 05469 173341
6
1116
M 2020 04038 173346
6, 35
1018
M 2020 02989 173447 1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 06265 172953
7, 8, 35
1259
M 2020 06712 173036 3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
M 2020 05325 173157
7, 19, 37 1084
M 2020 05116 173185
7, 9, 11,
1055
35, 39, 42
M 2012 06790 173197 7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 06063 173293
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
M 2020 06598 173330 7, 9, 35, 39 1321
M 2020 06603 173435
7, 35
1322
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
7

Nr. depozit

Nr.
marcă
M 2018 07900 173471

7

M 2020 07298 173514

8
8
8
8

M 2017 05377
M 2020 06265
M 2020 06564
M 2020 06712

8

172897
172953
173006
173036

M 2020 05018 173205

8

M 2018 07900 173471

9

M 2020 06004 172911

9

M 2020 06137 172939

9
9
9
9
9
9
9

M 2020 06227
M 2020 06309
M 2020 06459
M 2020 06473
M 2020 06653
M 2020 06683
M 2020 06712

172947
172959
172980
172982
173026
173032
173036

9
9
9
9

M 2020 06738
M 2020 06739
M 2020 06740
M 2020 06058

173039
173040
173041
173066

Clase NISA pag.

Clasă

1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
8, 35
986
7, 8, 35
1259
8, 21
1314
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
9, 35, 42 1253
9, 36
1273
9, 16, 35, 41 1295
9, 10, 11, 37 1298
9, 25, 35, 42 1335
9
1344
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
9
1358
9
1358
9
1358
9, 35
1197
1466

Nr. depozit

9
9

Nr.
marcă
M 2020 05879 173098
M 2020 05614 173135

9
9
9

M 2020 05255 173152
M 2020 05757 173155
M 2020 05116 173185

9
9

M 2020 05930 173195
M 2012 06790 173197

9

M 2020 05018 173205

9

M 2020 06023 173234

9
9

M 2020 05406 173278
M 2020 06063 173293

9

M 2020 03292 173300

9
9
9
9
9
9
9

M 2020 06598
M 2020 05399
M 2020 05965
M 2020 05680
M 2020 03073
M 2020 04858
M 2018 07900

9
9
9

M 2020 08034 173491
M 2020 08037 173492
M 2020 07298 173514

10
10
10
10

M 2020 06350
M 2020 06473
M 2020 06605
M 2020 06628

173330
173409
173413
173417
173450
173462
173471

172963
172982
173019
173023

Clase NISA pag.
9, 10
1155
9, 16, 35, 1127
41, 45
9, 25
1073
9, 35, 43 1137
7, 9, 11,
1055
35, 39, 42
9, 28, 42 1160
7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
9
1109
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
9, 16, 28, 1009
41, 42
7, 9, 35, 39 1321
9, 35, 42 1107
9, 16, 35, 41 1170
9, 35, 42 1132
9, 35
1008
9, 41, 42, 45 1029
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
9, 42
1392
9, 42
1393
7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
10
1276
9, 10, 11, 37 1298
10, 35, 44 1324
5, 10, 35, 1332
42, 44
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

10

Nr.
marcă
M 2020 06712 173036

10
10
10
10

M 2020 06725
M 2020 06357
M 2020 05879
M 2020 05260

10

M 2020 03428 173387

10
10
10
10

M 2020 06014
M 2020 04447
M 2020 04448
M 2018 07900

173038
173094
173098
173178

173398
173455
173456
173471

10

M 2020 06408 173479

10

M 2020 06127 173488

10
10

M 2020 08429 173496
M 2020 07298 173514

11
11

M 2020 05550 172904
M 2020 06004 172911

11

M 2020 06137 172939

11

M 2020 06187 172942

11
11
11

M 2020 06342 172962
M 2020 06473 172982
M 2020 06712 173036

11
11

M 2020 06201 173078
M 2020 05116 173185

Clase NISA pag.

Clasă

3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
5, 10, 35 1357
10, 25, 35 1277
9, 10
1155
3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
3, 10, 14, 1014
35, 38, 42
3, 5, 10
1186
5, 10, 35, 44 1023
5, 10, 35, 44 1024
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
10, 35, 42 1396
7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
11
1124
9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
6, 11
1276
9, 10, 11, 37 1298
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
11
1251
7, 9, 11,
1055
35, 39, 42

11

1467

11
11

11
11
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 06063 173293
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 06408 173479
5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
M 2020 07298 173514 7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
M 2020 06044 172916
12
1192
M 2020 06712 173036 3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
M 2020 06827 173043 12, 20, 28, 35 1362
M 2020 05376 173190 12, 35, 36, 37 1102
M 2019 02393 173267
12, 39
995
M 2020 06063 173293
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
M 2020 05238 173364
12
1071
M 2019 06136 173382
12, 37
998
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 07761 173476 2, 12, 35, 40 1390
M 2020 07298 173514 7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

13

Nr.
marcă
M 2018 07900 173471

14

M 2020 06712 173036

14
14

M 2020 06018 173196
M 2020 03428 173387

14
14
14

M 2015 07834 173388
M 2020 05847 173399
M 2018 07900 173471

14

M 2020 06000 173512

15

M 2020 06712 173036

15
15

M 2020 06611 173198
M 2018 07900 173471

16
16

M 2020 06069 172920
M 2020 06160 172941

16
16
16

M 2020 06260 172950
M 2020 06302 172956
M 2020 06459 172980

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
14, 16, 35 1187
3, 10, 14, 1014
35, 38, 42
14, 25, 35, 41 982
14, 25, 41 1152
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
15, 35
1327
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
16, 35, 41 1219
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
16, 35
1258
16, 35, 41 1272
9, 16, 35, 41 1295

16
16
16
16

M 2020 06562
M 2020 06563
M 2020 06566
M 2020 06712

16

M 2020 06837 173045

16
16
16

M 2020 00773 173065
M 2016 00054 173088
M 2013 05866 173116

16

M 2020 05614 173135

16

M 2020 05603 173136

16

M 2020 06298 173144

16
16
16
16
16

M 2020 05323
M 2012 07884
M 2020 05802
M 2020 06018
M 2012 06790

16
16
16

M 2020 03321 173200
M 2020 05211 173201
M 2013 04653 173202

16

M 2020 05018 173205

16
16
16
16
16
16

M 2020 05185
M 2020 05126
M 2020 05127
M 2020 05128
M 2020 05130
M 2020 06023

173218
173230
173231
173232
173233
173234

16
16
16
16
16

M 2020 06120
M 2020 05190
M 2020 02841
M 2020 06593
M 2020 06063

173236
173276
173282
173291
173293

1468

Nr.
marcă
173004
173005
173008
173036

173146
173150
173191
173196
173197

Clase NISA pag.
3, 16, 21 1313
16, 21
1314
3, 16, 21 1315
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
5, 16, 35, 1364
41, 42, 44
3, 5, 16, 21 1002
16, 35, 38, 42 983
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
9, 16, 35, 1127
41, 45
16, 35,
1125
41, 42, 45
5, 16, 35, 1263
41, 42, 44
16, 41, 45 1084
16, 35, 41 971
16, 35, 41 1140
14, 16, 35 1187
7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
16, 35, 38, 41 1011
16, 35, 38, 41 1065
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
16, 35, 41 1060
16, 38, 41 1056
16, 38, 41 1056
16, 38, 41 1056
16, 38, 41 1057
9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
16, 35, 41, 45 1235
16, 35, 41 1063
16, 17
1005
16, 41, 43 1320
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
17
17

17
17
17

17
17
17

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05243 173296 16, 29, 35, 39 1072
M 2020 05290 173297 16, 29, 35, 39 1080
M 2020 03292 173300
9, 16, 28, 1009
41, 42
M 2020 05542 173328
16, 35, 38, 1121
41, 42, 44
M 2020 04964 173367
3, 16, 35 1031
M 2020 04965 173368
3, 16, 35 1034
M 2020 04966 173369
3, 16, 35 1037
M 2020 04967 173370
3, 16, 35 1040
M 2020 04968 173371
3, 16, 35 1043
M 2020 04969 173372
3, 16, 35 1046
M 2014 00674 173403
16, 21,
980
25, 28, 35
M 2020 05990 173404
16, 31, 35 1176
M 2020 05965 173413 9, 16, 35, 41 1170
M 2015 08204 173423
16, 35, 41 983
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 06408 173479
5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
M 2020 01393 173521 16, 28, 35, 41 1002
M 2012 08153 173524
16, 41, 42 973
M 2020 06137 172939 9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
M 2020 06712 173036 3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
M 2020 05305 173118 1, 5, 17, 35 1082
M 2020 05304 173119 1, 5, 17, 35 1081
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 02841 173282
16, 17
1005
M 2020 05904 173376 1, 17, 19, 35 1157
M 2020 02989 173447 1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40

Clasă

1469

Nr. depozit

17

Nr.
marcă
M 2018 07900 173471

18
18
18
18

M 2020 06331
M 2020 06375
M 2020 06389
M 2020 06712

18

M 2013 04653 173202

18

M 2020 06179 173225

18
18

M 2020 05943 173332
M 2018 07702 173470

18
19
19

M 2013 06471 173527
M 2020 04882 172899
M 2013 05866 173116

19
19

M 2020 05325 173157
M 2020 05018 173205

19
19
19

M 2020 05904 173376
M 2014 00127 173394
M 2020 02989 173447

19
19
19

M 2020 07549 173452
M 2020 07076 173454
M 2018 07900 173471

20

M 2020 06187 172942

172960
172966
172971
173036

Clase NISA pag.
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
18, 25
1275
18, 25, 28 1280
18, 25, 28 1283
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
18, 20, 25, 28 1167
18, 24,
990
25, 26, 39
18, 25
977
19
1029
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
7, 19, 37 1084
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
1, 17, 19, 35 1157
19, 41
978
1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40
19
1389
19, 37
1379
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

Nr.
marcă
172949
172967
172978
173036

20
20
20
20

M 2020 06256
M 2020 06377
M 2020 06442
M 2020 06712

20
20
20

M 2020 06827 173043
M 2020 06263 173054
M 2013 05866 173116

20

M 2020 05260 173178

20

M 2020 05018 173205

20

M 2020 06179 173225

20
20
20

M 2020 05989 173290
M 2020 05943 173332
M 2018 07900 173471

20
20

M 2020 06633 173483
M 2020 07298 173514

21
21

M 2020 05495 172902
M 2020 06160 172941

21

M 2020 06187 172942

21
21
21
21
21
21

M 2020 06535
M 2020 06562
M 2020 06563
M 2020 06564
M 2020 06566
M 2020 06712

173001
173004
173005
173006
173008
173036

Clase NISA pag.

Clasă

20, 35
1256
20
1281
20
1294
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
12, 20, 28, 35 1362
20, 35
1259
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
20, 28, 42 1175
18, 20, 25, 28 1167
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
20
1333
7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
3, 5, 21
1118
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
21, 24, 28 1308
3, 16, 21 1313
16, 21
1314
8, 21
1314
3, 16, 21 1315
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35

21
21

1470

21

21
21
21
21
21

21
21
22
22

23
23

24

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 00773 173065 3, 5, 16, 21 1002
M 2020 05260 173178 3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 06179 173225
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
M 2020 06063 173293
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
M 2014 00674 173403
16, 21,
980
25, 28, 35
M 2020 07533 173445
21, 29,
1388
30, 31, 35
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 06408 173479
5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
M 2020 07001 173500
21, 35
1376
M 2013 04653 173202
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2016 04022 173204
23
984
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 06535 173001
21, 24, 28 1308
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
24
24
24

24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05373 173115
24
1098
M 2020 05260 173178 3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 05400 173214
24, 25
1108
M 2020 05447 173251
24
1115
M 2020 05448 173295
24
1115
M 2020 07531 173444 3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
M 2020 07534 173446 3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
M 2018 07702 173470
18, 24,
990
25, 26, 39
M 2020 06089 172925
25, 35
1225
M 2020 06155 172940
25, 44
1243
M 2020 06160 172941 3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
M 2020 06331 172960
18, 25
1275
M 2020 06375 172966
18, 25, 28 1280
M 2020 06389 172971
18, 25, 28 1283
M 2020 06447 172979
25
1295
M 2020 06478 172985
25, 35, 42 1299
M 2020 06025 173013
25, 35, 41 1189
M 2020 06653 173026 9, 25, 35, 42 1335
M 2020 06712 173036 3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
M 2020 07084 173057
25, 41
1380
M 2020 05302 173082
25
1081
M 2020 06357 173094
10, 25, 35 1277
M 2020 05216 173097
25
1068
M 2020 05213 173133
25, 28, 41 1067
M 2020 05255 173152
9, 25
1073
M 2020 05383 173156 25, 28, 35, 41 1103
M 2020 05260 173178 3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
M 2020 05572 173182
25, 28
1124
M 2020 05440 173199
25, 35
1113
M 2013 04653 173202
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42

Clasă
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27

27
1471

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 05825 173210
25, 35
1147
M 2020 05400 173214
24, 25
1108
M 2020 05861 173219
25
1153
M 2020 06179 173225
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
M 2020 06209 173227
25, 35
1252
M 2020 06023 173234 9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
M 2020 05851 173248
25
1153
M 2020 05838 173275
25
1149
M 2020 05943 173332 18, 20, 25, 28 1167
M 2020 05796 173343
25
1140
M 2020 05795 173345
25
1139
M 2015 07834 173388 14, 25, 35, 41 982
M 2020 05845 173396
25, 35
1149
M 2020 05847 173399
14, 25, 41 1152
M 2020 05832 173400
25, 35
1148
M 2014 00674 173403
16, 21,
980
25, 28, 35
M 2020 06492 173412
25, 35, 41 1302
M 2020 06166 173420 25, 35, 38, 41 1244
M 2020 06168 173421 25, 35, 38, 41 1245
M 2018 07702 173470
18, 24,
990
25, 26, 39
M 2020 06057 173499
25, 35
1196
M 2012 07864 173519
25
971
M 2013 06471 173527
18, 25
977
M 2020 06353 172964
25
1277
M 2014 00378 173477 25, 32, 35, 41 979
M 2020 08172 173515
25, 41
1395
M 2013 04653 173202
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
M 2018 07702 173470
18, 24,
990
25, 26, 39
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 06000 173512 4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

28

Nr.
marcă
M 2020 06160 172941

28
28
28
28

M 2020 06375
M 2020 06389
M 2020 06535
M 2020 06712

172966
172971
173001
173036

28
28
28
28
28
28
28
28
28

M 2020 06827
M 2020 06698
M 2020 05339
M 2020 05213
M 2020 05643
M 2020 05383
M 2020 05572
M 2020 05930
M 2012 06790

173043
173124
173129
173133
173147
173156
173182
173195
173197

28

M 2013 04653 173202

28

M 2020 06023 173234

28
28
28
28

M 2020 05442
M 2020 05441
M 2020 05989
M 2020 03292

28
28

M 2020 05943 173332
M 2014 00674 173403

28

M 2018 07900 173471

28

M 2020 07298 173514

28
29
29
29
29

M 2020 01393
M 2020 04187
M 2020 05491
M 2020 05983
M 2020 06013

173245
173246
173290
173300

173521
172898
172901
172910
172912

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
18, 25, 28 1280
18, 25, 28 1283
21, 24, 28 1308
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
12, 20, 28, 35 1362
28
1346
28
1094
25, 28, 41 1067
28, 35
1129
25, 28, 35, 41 1103
25, 28
1124
9, 28, 42 1160
7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
28
1114
28
1114
20, 28, 42 1175
9, 16, 28, 1009
41, 42
18, 20, 25, 28 1167
16, 21,
980
25, 28, 35
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
16, 28, 35, 41 1002
29, 30
1019
29, 35, 43 1117
29, 30, 41, 43 1173
29, 30
1185

29
29
29
29

M 2020 06085
M 2020 06099
M 2020 06101
M 2020 06160

29
29
29

M 2020 06203 172945
M 2020 06205 172946
M 2020 06486 172987

29
29
29

M 2020 05055 173095
M 2020 05864 173134
M 2019 00506 173138

29
29
29
29

M 2020 04949
M 2020 06346
M 2020 06358
M 2020 06183

173160
173166
173172
173173

29
29
29
29

M 2020 06376
M 2020 05227
M 2020 05282
M 2020 03398

173183
173209
173226
173243

29
29

M 2020 06105 173254
M 2020 06669 173257

29

M 2020 06670 173258

29

M 2020 06671 173259

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

M 2020 06672
M 2020 05956
M 2020 04830
M 2020 05243
M 2020 05290
M 2018 05453
M 2019 08137
M 2019 08413
M 2020 05115
M 2020 05923
M 2019 07138
M 2020 05741
M 2020 05742
M 2018 08122
M 2020 04759
M 2012 08070
M 2020 05394
M 2020 05186
M 2020 05187

1472

Nr.
marcă
172923
172929
172930
172941

173260
173268
173271
173296
173297
173314
173324
173325
173329
173340
173348
173352
173360
173384
173385
173402
173425
173433
173434

Clase NISA pag.
29
1224
29, 30, 32 1227
29, 30, 32 1229
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
29, 31
1252
29, 31
1252
29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
29
1051
29
1153
4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
29, 30, 31, 32 1030
29
1276
29, 30, 31 1278
29, 30,
1247
31, 32, 33
29
1281
29, 31, 35, 39 1071
29
1078
29, 30, 31, 1013
32, 40, 43
29, 35
1232
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
29, 30
1343
29, 35, 39 1169
29, 43
1028
16, 29, 35, 39 1072
16, 29, 35, 39 1080
29
988
29, 30
1000
29, 30
1000
29, 30, 43 1054
29
1160
29, 30
1000
29, 35, 39 1135
29, 35, 39 1135
29, 30
992
5, 29, 31, 32 1027
29
972
29, 35
1106
29, 30, 43 1061
29, 30, 43 1062
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

29

Nr.
marcă
M 2020 07531 173444

29

M 2020 07533 173445

29

M 2020 07534 173446

29
29
29
29
29

M 2020 07892
M 2020 06231
M 2020 05976
M 2020 02008
M 2020 06514

173458
173480
173490
173506
173516

29
30
30
30
30
30
30

M 2020 05433
M 2020 04187
M 2020 05983
M 2020 06013
M 2020 06099
M 2020 06101
M 2020 06160

173414
172898
172910
172912
172929
172930
172941

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

M 2020 06191
M 2020 06261
M 2020 06262
M 2020 06305
M 2020 06306
M 2020 06404
M 2020 06475
M 2020 06476
M 2020 06480
M 2020 06486

172944
172951
172952
172957
172958
172973
172983
172984
172986
172987

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

M 2020 06556
M 2020 04504
M 2020 05811
M 2020 05813
M 2020 03429
M 2020 05098
M 2020 05097
M 2020 06861
M 2020 06818
M 2020 06863
M 2020 06817
M 2020 06819
M 2020 06859
M 2020 06860
M 2020 06862
M 2020 06864
M 2020 05144

173003
173062
173069
173070
173085
173086
173087
173105
173106
173107
173108
173109
173110
173111
173112
173113
173131

Clase NISA pag.

Clasă

3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
21, 29,
1388
30, 31, 35
3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
29, 31
1391
29, 35
1254
29, 36, 43 1172
29
1004
29, 30,
1306
35, 36, 43
29, 30, 31, 32 1112
29, 30
1019
29, 30, 41, 43 1173
29, 30
1185
29, 30, 32 1227
29, 30, 32 1229
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
30
1250
30
1258
30
1258
30
1272
30
1272
30, 35
1284
30
1298
30
1299
5, 30
1300
29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
30, 35, 43 1311
30, 35, 43 1026
30, 35
1141
30, 35
1143
30, 35
1014
30, 35
1053
30, 35
1052
30
1372
30
1361
30
1372
30
1361
30
1362
30
1371
30
1371
30
1372
30
1373
30, 33, 43 1058

30

1473

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2019 00506 173138 4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
M 2020 03008 173158
30
1007
M 2020 04949 173160 29, 30, 31, 32 1030
M 2020 05507 173163
30, 35, 43 1119
M 2020 06358 173172
29, 30, 31 1278
M 2020 06183 173173
29, 30,
1247
31, 32, 33
M 2020 06378 173184
30, 43
1282
M 2020 03010 173215
30
1007
M 2020 06257 173229
30
1256
M 2019 02544 173241
5, 30, 35
996
M 2020 03398 173243
29, 30, 31, 1013
32, 40, 43
M 2020 06411 173247
30, 35, 43 1286
M 2020 05816 173253 1, 30, 32, 33 1146
M 2020 06669 173257
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
M 2020 06670 173258
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
M 2020 06671 173259
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
M 2020 06672 173260
29, 30
1343
M 2020 05936 173262
30
1164
M 2020 05367 173281
30
1098
M 2020 01741 173298
30, 35
1003
M 2015 00391 173310
5, 30
982
M 2019 02640 173316
5, 30
997
M 2019 01529 173320
5, 30
994
M 2019 06138 173322
5, 30
998
M 2019 06139 173323
5, 30
999
M 2019 08137 173324
29, 30
1000
M 2019 08413 173325
29, 30
1000
M 2020 05115 173329
29, 30, 43 1054
M 2020 05868 173338
30, 35, 43 1155
M 2020 06493 173344
30
1302
M 2019 07138 173348
29, 30
1000
M 2020 05820 173356
30, 43
1146
M 2020 05941 173378
30, 35, 43 1167
M 2020 05957 173379
30, 43
1170
M 2018 08122 173384
29, 30
992
M 2020 05186 173433
29, 30, 43 1061
M 2020 05187 173434
29, 30, 43 1062
M 2020 06684 173439
30, 35
1344
M 2020 07531 173444 3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
M 2020 07533 173445
21, 29,
1388
30, 31, 35
M 2020 07534 173446 3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 07092 173473 30, 35, 41, 43 1382
M 2020 06806 173494
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
M 2020 06514 173516
29, 30,
1306
35, 36, 43
M 2020 02890 173526
30, 32
1005
M 2020 05433 173414 29, 30, 31, 32 1112
M 2020 06203 172945
29, 31
1252
M 2020 06205 172946
29, 31
1252
M 2020 06486 172987
29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
M 2020 06579 173011
31
1317
M 2020 07017 173049
31
1377
M 2020 05047 173071
31
1050
M 2020 05046 173072
31
1050
M 2020 05049 173073
31
1050
M 2019 00506 173138 4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
M 2020 04949 173160 29, 30, 31, 32 1030
M 2020 06358 173172
29, 30, 31 1278
M 2020 06183 173173
29, 30,
1247
31, 32, 33
M 2020 05390 173188
31, 35, 44 1104
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 05227 173209 29, 31, 35, 39 1071
M 2020 03398 173243
29, 30, 31, 1013
32, 40, 43
M 2020 06669 173257
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
M 2020 06670 173258
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
M 2020 06671 173259
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
M 2020 06471 173383
31, 32
1298
M 2020 04759 173385 5, 29, 31, 32 1027
M 2020 05990 173404
16, 31, 35 1176
M 2020 06110 173441 1, 5, 31, 35 1234
M 2020 07533 173445
21, 29,
1388
30, 31, 35
M 2020 06441 173451
31, 33, 39 1294
M 2020 07892 173458
29, 31
1391
M 2020 06870 173513
31
1373
M 2020 05433 173414 29, 30, 31, 32 1112
M 2020 05982 172909
32
1173
M 2020 06099 172929
29, 30, 32 1227

Clasă

1474

Nr. depozit

32
32

Nr.
marcă
M 2020 06101 172930
M 2020 06160 172941

32
32

M 2020 06242 172948
M 2020 06486 172987

32
32
32
32

M 2017 05230
M 2019 01740
M 2020 04949
M 2020 06183

32
32
32

M 2020 06181 173174
M 2020 05226 173186
M 2013 04653 173202

32
32

M 2013 06111 173212
M 2020 03398 173243

32
32
32
32
32
32
32
32

M 2020 05816
M 2020 03303
M 2018 03362
M 2018 06943
M 2020 06471
M 2020 04759
M 2020 06706
M 2020 07531

32

M 2020 07534 173446

32

M 2018 07900 173471

32
32
32
32
33
33
33
33
33

M 2020 04344
M 2020 02890
M 2020 05433
M 2014 00378
M 2020 05949
M 2020 06112
M 2020 06113
M 2020 06114
M 2020 06115

173028
173114
173160
173173

173253
173277
173313
173321
173383
173385
173419
173444

173523
173526
173414
173477
172907
172931
172932
172933
172934

Clase NISA pag.
29, 30, 32 1229
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
32, 33
1255
29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
32
985
3, 5, 32, 44 994
29, 30, 31, 32 1030
29, 30,
1247
31, 32, 33
32
1246
32, 35, 43 1070
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
32
977
29, 30, 31, 1013
32, 40, 43
1, 30, 32, 33 1146
32
1011
5, 32
987
32
990
31, 32
1298
5, 29, 31, 32 1027
32
1346
3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
32, 35
1021
30, 32
1005
29, 30, 31, 32 1112
25, 32, 35, 41 979
3, 33, 35 1168
33
1235
33
1235
33
1235
33
1235
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

33

Nr.
marcă
M 2020 06160 172941

33
33
33

M 2020 06242 172948
M 2020 06383 172970
M 2020 06486 172987

33
33
33
33
33
33
33
33

M 2020 06652
M 2020 06687
M 2020 06858
M 2020 05217
M 2020 05218
M 2020 05144
M 2020 05658
M 2020 06183

33

M 2013 04653 173202

33
33
33

M 2020 05816 173253
M 2020 07174 173440
M 2020 07531 173444

33

M 2020 07534 173446

33
33

M 2020 06441 173451
M 2018 07900 173471

173025
173033
173046
173125
173127
173131
173165
173173

33
33
34
34

M 2020 06484
M 2020 04426
M 2020 06465
M 2020 06160

173484
173525
172893
172941

34

M 2020 06063 173293

34

M 2020 03886 173432

Clase NISA pag.

Clasă

3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
32, 33
1255
33, 43
1283
29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
33, 35
1335
33
1345
33
1371
33
1068
33
1068
30, 33, 43 1058
33, 45
1130
29, 30,
1247
31, 32, 33
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
1, 30, 32, 33 1146
33
1385
3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
31, 33, 39 1294
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
33
1300
33
1022
34
1296
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
3, 4, 5, 7, 1214
9, 11, 12,
16, 21, 34
34
1017

34

Nr.
marcă
M 2018 07900 173471

34

M 2020 06806 173494

34
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06001
M 2020 06089
M 2020 06314
M 2020 05765
M 2017 05377
M 2020 05491
M 2020 05768
M 2020 05949
M 2020 05973
M 2020 06004

173502
172925
172895
172905
172897
172901
172906
172907
172908
172911

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06027
M 2020 06065
M 2020 06067
M 2020 06069
M 2020 06092
M 2020 06093
M 2020 06128
M 2020 06136

172913
172918
172919
172920
172926
172927
172936
172938

35

M 2020 06137 172939

35

M 2020 06160 172941

35

M 2020 06187 172942

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06190
M 2020 06227
M 2020 06256
M 2020 06260
M 2020 06265
M 2020 06302
M 2020 06341
M 2020 06395
M 2020 06404
M 2020 06418

1475

Nr. depozit

172943
172947
172949
172950
172953
172956
172961
172972
172973
172974

Clase NISA pag.
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
34, 35, 39 1183
25, 35
1225
5, 35
1273
35
1138
8, 35
986
29, 35, 43 1117
35
1139
3, 33, 35 1168
35, 41, 43 1172
9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
35, 41
1191
35
1217
35
1217
16, 35, 41 1219
35, 38, 41 1226
35, 38, 41 1226
1, 35
1237
4, 35, 39, 1238
40, 41
9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
3, 5, 16, 21, 1244
25, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
35
1249
9, 35, 42 1253
20, 35
1256
16, 35
1258
7, 8, 35
1259
16, 35, 41 1272
35
1275
35, 36, 42 1284
30, 35
1284
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35
35
35
35

M 2020 06434
M 2020 06459
M 2020 06464
M 2020 06478
M 2020 06486

Nr.
marcă
172977
172980
172981
172985
172987

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06506
M 2020 06528
M 2020 06556
M 2020 06068
M 2020 06585
M 2020 06025
M 2020 06296
M 2020 06590
M 2020 06605
M 2020 06612

172998
172999
173003
173007
173012
173013
173016
173017
173019
173021

35

M 2020 06628 173023

35
35
35
35
35

M 2020 06640
M 2020 06652
M 2020 06653
M 2020 06711
M 2020 06712

173024
173025
173026
173035
173036

35
35
35
35

M 2020 06717
M 2020 06725
M 2020 06827
M 2020 06837

173037
173038
173043
173045

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06891
M 2020 06918
M 2020 07024
M 2020 06263
M 2020 04504
M 2020 06058
M 2020 05811
M 2020 05813
M 2020 04435
M 2020 06619
M 2020 06081
M 2020 05073
M 2020 05066
M 2020 04628
M 2020 03429
M 2020 05098
M 2020 05097

173047
173048
173052
173054
173062
173066
173069
173070
173074
173075
173077
173080
173081
173084
173085
173086
173087

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

35
1293
9, 16, 35, 41 1295
35, 37, 42 1296
25, 35, 42 1299
29, 30, 31, 1301
32, 33, 35
35, 41, 42 1306
35
1308
30, 35, 43 1311
35, 38, 41 1218
35, 43
1318
25, 35, 41 1189
35, 36, 37 1262
35
1319
10, 35, 44 1324
35, 36,
1329
39, 41, 43
5, 10, 35, 1332
42, 44
35, 36
1333
33, 35
1335
9, 25, 35, 42 1335
35, 36, 37, 43 1348
3, 6, 7, 8, 9, 1350
10, 11, 12,
14, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 25, 28, 35
35, 36, 41, 42 1356
5, 10, 35 1357
12, 20, 28, 35 1362
5, 16, 35, 1364
41, 42, 44
3, 35
1374
35, 36
1375
35, 41, 42 1378
20, 35
1259
30, 35, 43 1026
9, 35
1197
30, 35
1141
30, 35
1143
35, 41, 42 1022
35, 41
1331
5, 35
1223
35
1051
35
1051
35, 41
1027
30, 35
1014
30, 35
1053
30, 35
1052

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2016 00054
M 2020 05276
M 2020 06357
M 2020 05078
M 2017 01906
M 2020 05305
M 2020 05304
M 2020 05212
M 2020 05221
M 2020 05614

35

M 2020 05603

35

M 2019 00506

35
35

M 2020 06520
M 2020 05136

35

M 2020 06298

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 05643
M 2020 06275
M 2012 07884
M 2020 05762
M 2020 05757
M 2020 05383
M 2020 05534
M 2020 05507
M 2020 05311
M 2020 05309
M 2020 05312
M 2020 05827
M 2020 05260

35
35
35
35

M 2020 06919
M 2020 06722
M 2020 05401
M 2020 05116

35
35
35
35
35
35
35

M 2020 05226
M 2020 05390
M 2018 04427
M 2020 05376
M 2020 05802
M 2020 06018
M 2012 06790

35
35

M 2020 06611
M 2020 05440

1476

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
173088 16, 35, 38, 42 983
173091
4, 35
1074
173094
10, 25, 35 1277
173101
3, 4, 35
1052
173117
35, 41
984
173118 1, 5, 17, 35 1082
173119 1, 5, 17, 35 1081
173121
35, 39
1067
173122
35, 39
1070
173135
9, 16, 35, 1127
41, 45
173136
16, 35,
1125
41, 42, 45
173138 4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
173139
4, 35
1307
173143
35, 39,
1057
41, 43, 44
173144
5, 16, 35, 1263
41, 42, 44
173147
28, 35
1129
173149
35, 38, 41 1260
173150
16, 35, 41 971
173154
35
1138
173155
9, 35, 43 1137
173156 25, 28, 35, 41 1103
173162
35
1120
173163
30, 35, 43 1119
173167
5, 35
1083
173168
5, 35
1083
173169
5, 35
1083
173170
35, 42
1147
173178 3, 10, 20, 21, 1073
24, 25, 35
173179
35
1375
173180
35
1357
173181
35, 41, 43 1108
173185
7, 9, 11,
1055
35, 39, 42
173186
32, 35, 43 1070
173188
31, 35, 44 1104
173189
35, 42
988
173190 12, 35, 36, 37 1102
173191
16, 35, 41 1140
173196
14, 16, 35 1187
173197 7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
173198
15, 35
1327
173199
25, 35
1113
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 03321 173200 16, 35, 38, 41 1011
M 2020 05211 173201 16, 35, 38, 41 1065
M 2013 04653 173202
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2012 08158 173206
35, 41
974
M 2012 08159 173207
35, 41, 42 974
M 2012 08155 173208
35, 41
973
M 2020 05227 173209 29, 31, 35, 39 1071
M 2020 05825 173210
25, 35
1147
M 2012 06718 173211
35, 39,
970
41, 42, 43
M 2020 05451 173213
35, 36,
1116
37, 41, 42
M 2020 05332 173216
35
1085
M 2020 05375 173217
35
1099
M 2020 05185 173218
16, 35, 41 1060
M 2019 02630 173220
35, 40
996
M 2020 06610 173222
35, 41, 45 1325
M 2020 05443 173223
3, 5, 35
1114
M 2020 06179 173225
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
M 2020 06209 173227
25, 35
1252
M 2020 06023 173234 9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
M 2020 06120 173236 16, 35, 41, 45 1235
M 2020 06745 173237
35, 41, 44 1358
M 2020 03663 173240
6, 35, 38, 1015
40, 42
M 2019 02544 173241
5, 30, 35
996
M 2020 00191 173244
35, 42
1001
M 2020 06411 173247
30, 35, 43 1286
M 2020 06105 173254
29, 35
1232
M 2020 05220 173256
35, 41, 42 1069
M 2020 06669 173257
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
M 2020 06670 173258
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
M 2020 06671 173259
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
M 2020 04568 173263 35, 37, 38, 42 1026
M 2020 05418 173264
35, 43
1111
M 2020 06142 173265
35, 36, 37, 1240
39, 42, 43
M 2020 05956 173268
29, 35, 39 1169

Clasă

Nr. depozit

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 04952
M 2020 05641
M 2020 05699
M 2020 05190
M 2012 06504
M 2013 04469
M 2020 05439
M 2020 05201
M 2020 04251
M 2020 05385
M 2020 03665

Nr.
marcă
173272
173273
173274
173276
173279
173283
173286
173287
173288
173289
173292

35
35
35
35
35

M 2020 06372
M 2020 05243
M 2020 05290
M 2020 01741
M 2020 05542

173294
173296
173297
173298
173328

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06598
M 2020 06547
M 2020 05317
M 2020 05868
M 2020 04038
M 2020 06519
M 2020 05420
M 2020 06359
M 2020 05741
M 2020 06088
M 2020 06232
M 2020 05742
M 2020 04964
M 2020 04965
M 2020 04966
M 2020 04967
M 2020 04968
M 2020 04969
M 2020 05904
M 2020 05941
M 2020 05912
M 2020 05903
M 2020 05933
M 2020 03428

173330
173336
173337
173338
173346
173347
173350
173351
173352
173357
173359
173360
173367
173368
173369
173370
173371
173372
173376
173378
173380
173381
173386
173387

35
35
35
35
35
35

M 2015 07834
M 2020 06019
M 2020 06054
M 2014 00289
M 2020 03944
M 2020 05845

173388
173389
173391
173393
173395
173396

1477

Clase NISA pag.
35, 38, 41 1031
35, 38, 41 1128
35, 38, 41 1134
16, 35, 41 1063
35, 38, 41 969
35, 41, 43 976
35
1112
35, 39, 43 1064
35, 42
1019
35, 42
1103
3, 35, 38, 1016
41, 42
35, 44
1280
16, 29, 35, 39 1072
16, 29, 35, 39 1080
30, 35
1003
16, 35, 38, 1121
41, 42, 44
7, 9, 35, 39 1321
3, 35
1309
35
1084
30, 35, 43 1155
6, 35
1018
4, 35
1307
35, 39
1111
35, 39, 43 1279
29, 35, 39 1135
35, 38, 41 1225
35, 42
1255
29, 35, 39 1135
3, 16, 35 1031
3, 16, 35 1034
3, 16, 35 1037
3, 16, 35 1040
3, 16, 35 1043
3, 16, 35 1046
1, 17, 19, 35 1157
30, 35, 43 1167
35
1159
35
1157
35, 38, 41, 42 1161
3, 10, 14, 1014
35, 38, 42
14, 25, 35, 41 982
35
1187
35
1195
35
979
35, 41, 42 1018
25, 35
1149
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

35
35
35

Nr.
marcă
M 2019 06406 173397
M 2020 05832 173400
M 2014 00674 173403

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 05990
M 2020 06048
M 2020 05399
M 2020 06492
M 2020 05965
M 2017 05321
M 2020 05680
M 2020 06035
M 2020 06166
M 2020 06168
M 2015 08204
M 2015 08205
M 2020 05394
M 2020 03842
M 2020 06603
M 2020 06684
M 2020 06110
M 2020 06656
M 2020 07531

35

M 2020 07533 173445

35

M 2020 07534 173446

35

M 2020 02989 173447

35
35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 05112
M 2020 03073
M 2020 00085
M 2020 04447
M 2020 04448
M 2020 05937
M 2020 07092
M 2020 07761
M 2020 06408

173449
173450
173453
173455
173456
173457
173473
173476
173479

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 06231
M 2020 06159
M 2020 06695
M 2020 06130
M 2020 07136
M 2020 07135
M 2020 06143
M 2020 06806

173480
173481
173482
173485
173486
173487
173493
173494

173404
173406
173409
173412
173413
173415
173417
173418
173420
173421
173423
173424
173425
173429
173435
173439
173441
173443
173444

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

35, 43
999
25, 35
1148
16, 21,
980
25, 28, 35
16, 31, 35 1176
35
1193
9, 35, 42 1107
25, 35, 41 1302
9, 16, 35, 41 1170
35, 41
986
9, 35, 42 1132
35, 41
1191
25, 35, 38, 41 1244
25, 35, 38, 41 1245
16, 35, 41 983
35, 41
983
29, 35
1106
35, 36
1017
7, 35
1322
30, 35
1344
1, 5, 31, 35 1234
35, 42
1336
3, 5, 24, 29, 1388
30, 32, 33, 35
21, 29,
1388
30, 31, 35
3, 5, 24, 29, 1389
30, 32, 33, 35
1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40
35
1053
9, 35
1008
35
1001
5, 10, 35, 44 1023
5, 10, 35, 44 1024
3, 35
1164
30, 35, 41, 43 1382
2, 12, 35, 40 1390
5, 10, 11, 1285
16, 21, 35
29, 35
1254
35, 43
1243
35
1346
3, 35
1238
35
1384
35
1383
35, 36, 37, 41 1242
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45

35
35
35
35
35
35
35
35

M 2020 05953
M 2020 08429
M 2020 06057
M 2020 07001
M 2020 05414
M 2020 06001
M 2020 08134
M 2020 06000

35

M 2020 07298

35

M 2020 06514

35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36

M 2020 02340
M 2020 01414
M 2020 01393
M 2020 03108
M 2020 04344
M 2020 06487
M 2014 00378
M 2020 05214
M 2020 06946
M 2012 08173
M 2020 06040
M 2020 06309
M 2020 06395
M 2020 06418

36
36
36

M 2020 06296
M 2020 06592
M 2020 06612

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

M 2020 06640
M 2020 06711
M 2020 06717
M 2020 06835
M 2020 06918
M 2020 05948
M 2020 05250
M 2020 06352
M 2020 05911
M 2020 05910
M 2020 05907
M 2020 05376
M 2020 05908
M 2020 05451

36

M 2020 05812

1478

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
173495
3, 5, 35
1169
173496
10, 35, 42 1396
173499
25, 35
1196
173500
21, 35
1376
173501
35, 36
1110
173502
34, 35, 39 1183
173507
35
1394
173512 4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
173514 7, 9, 10, 11, 1385
12, 20, 28, 35
173516
29, 30,
1306
35, 36, 43
173517
35
1004
173520
35, 41
1003
173521 16, 28, 35, 41 1002
173522
35
1008
173523
32, 35
1021
173365 3, 35, 41, 45 1301
173477 25, 32, 35, 41 979
173120
35, 39
1067
173508
35
1376
172924
36
975
172915
36, 43
1192
172959
9, 36
1273
172972
35, 36, 42 1284
172974
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
173016
35, 36, 37 1262
173018
36
1320
173021
35, 36,
1329
39, 41, 43
173024
35, 36
1333
173035 35, 36, 37, 43 1348
173037 35, 36, 41, 42 1356
173044
36
1363
173048
35, 36
1375
173092
36, 41
1168
173128
36, 37, 43 1072
173141
36
1276
173175 36, 37, 39, 40 1159
173176
36, 39
1158
173177
36, 39, 42 1158
173190 12, 35, 36, 37 1102
173193
36
1158
173213
35, 36,
1116
37, 41, 42
173255
36
1143
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

36

Nr.
marcă
M 2020 06142 173265

36
36
36
36

M 2020 06317
M 2020 06073
M 2020 03842
M 2018 07900

173375
173408
173429
173471

36
36
36
36

M 2020 06059
M 2020 05976
M 2020 06143
M 2020 06806

173472
173490
173493
173494

36
36
36
36
36

M 2020 05414
M 2020 06082
M 2020 06084
M 2020 06080
M 2020 06514

173501
173503
173504
173505
173516

37

M 2020 06004 172911

37
37

M 2020 06096 172928
M 2020 06137 172939

37
37
37
37

M 2020 06374
M 2020 06380
M 2020 06381
M 2020 06418

172965
172968
172969
172974

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

M 2020 06464
M 2020 06473
M 2020 06496
M 2020 06296
M 2020 06711
M 2020 07072
M 2020 07019
M 2020 05157
M 2020 05753
M 2013 05866

172981
172982
172990
173016
173035
173056
173076
173079
173103
173116

37
37
37

M 2020 05250 173128
M 2020 05325 173157
M 2020 05911 173175

Clase NISA pag.

Clasă

35, 36, 37, 1240
39, 42, 43
36
1274
36
1221
35, 36
1017
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
36
1214
29, 36, 43 1172
35, 36, 37, 41 1242
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
35, 36
1110
36
1223
36
1224
36
1222
29, 30,
1306
35, 36, 43
9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
37, 39, 40 1226
9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
37
1280
37
1282
37
1283
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
35, 37, 42 1296
9, 10, 11, 37 1298
37
1303
35, 36, 37 1262
35, 36, 37, 43 1348
37
1379
37
1377
37, 40
1060
37
1136
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
36, 37, 43 1072
7, 19, 37 1084
36, 37, 39, 40 1159
1479

37
37
37
37

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05298 173187
37, 42, 45 1081
M 2020 05376 173190 12, 35, 36, 37 1102
M 2012 06790 173197 7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2020 05451 173213
35, 36,
1116
37, 41, 42
M 2020 06179 173225
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
M 2020 05829 173249
37
1147
M 2020 04568 173263 35, 37, 38, 42 1026
M 2020 06142 173265
35, 36, 37, 1240
39, 42, 43
M 2019 06136 173382
12, 37
998
M 2020 02989 173447 1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40
M 2020 07076 173454
19, 37
1379
M 2020 06779 173461
37, 39
1360
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 05531 173475
37
1120
M 2020 06143 173493 35, 36, 37, 41 1242
M 2020 05156 173063
37
1059
M 2020 06092 172926
35, 38, 41 1226
M 2020 06093 172927
35, 38, 41 1226
M 2020 06418 172974
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
M 2020 06500 172992
38, 41
1304
M 2020 06068 173007
35, 38, 41 1218
M 2020 07086 173058
38, 41
1381
M 2016 00054 173088 16, 35, 38, 42 983
M 2020 06275 173149
35, 38, 41 1260
M 2012 06790 173197 7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
M 2020 03321 173200 16, 35, 38, 41 1011
M 2020 05211 173201 16, 35, 38, 41 1065
M 2020 05126 173230
16, 38, 41 1056

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

38
38
38
38

M 2020 05127
M 2020 05128
M 2020 05130
M 2020 03663

Nr.
marcă
173231
173232
173233
173240

38
38
38
38
38
38

M 2020 04568
M 2020 04952
M 2020 05641
M 2020 05699
M 2012 06504
M 2020 03665

173263
173272
173273
173274
173279
173292

38

M 2020 05542 173328

38
38
38

M 2020 06088 173357
M 2020 05933 173386
M 2020 03428 173387

38
38
38
38

M 2020 05389
M 2020 06166
M 2020 06168
M 2018 07900

39
39

M 2020 05496 172903
M 2020 06004 172911

39
39

M 2020 06096 172928
M 2020 06136 172938

39

M 2020 06418 172974

39
39

M 2020 06505 172997
M 2020 06612 173021

39
39
39
39
39
39

M 2020 06617
M 2020 06662
M 2020 05212
M 2020 05221
M 2020 05143
M 2019 00506

39
39

M 2011 04419 173140
M 2020 05754 173142

173407
173420
173421
173471

173022
173027
173121
173122
173132
173138

Clase NISA pag.

Clasă

16, 38, 41 1056
16, 38, 41 1056
16, 38, 41 1057
6, 35, 38, 1015
40, 42
35, 37, 38, 42 1026
35, 38, 41 1031
35, 38, 41 1128
35, 38, 41 1134
35, 38, 41 969
3, 35, 38, 1016
41, 42
16, 35, 38, 1121
41, 42, 44
35, 38, 41 1225
35, 38, 41, 42 1161
3, 10, 14, 1014
35, 38, 42
38, 41
1104
25, 35, 38, 41 1244
25, 35, 38, 41 1245
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
39
1118
9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
37, 39, 40 1226
4, 35, 39, 1238
40, 41
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
39, 41
1305
35, 36,
1329
39, 41, 43
39, 45
1330
39, 41, 43 1337
35, 39
1067
35, 39
1070
39
1058
4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
39, 41
969
39, 43
1137
1480

Nr. depozit

39

Nr.
marcă
M 2020 05136 173143

39
39
39
39

M 2020 05911
M 2020 05910
M 2020 05907
M 2020 05116

39

M 2012 06790 173197

39

M 2013 04653 173202

39
39

M 2020 05227 173209
M 2012 06718 173211

39

M 2020 06142 173265

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

M 2019 02393
M 2020 05956
M 2020 05201
M 2020 05243
M 2020 05290
M 2020 05665
M 2020 06598
M 2020 05420
M 2020 06359
M 2020 05741
M 2020 05742
M 2020 05372
M 2020 05659
M 2020 05347
M 2020 06441
M 2020 06779
M 2018 07702

39

M 2020 06806 173494

39
39
39
40
40

M 2020 06001
M 2020 05649
M 2020 05214
M 2020 06096
M 2020 06136

40

M 2020 06187 172942

40

M 2020 06418 172974

173175
173176
173177
173185

173267
173268
173287
173296
173297
173326
173330
173350
173351
173352
173360
173366
173427
173442
173451
173461
173470

173502
173511
173120
172928
172938

Clase NISA pag.
35, 39,
1057
41, 43, 44
36, 37, 39, 40 1159
36, 39
1158
36, 39, 42 1158
7, 9, 11,
1055
35, 39, 42
7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
29, 31, 35, 39 1071
35, 39,
970
41, 42, 43
35, 36, 37, 1240
39, 42, 43
12, 39
995
29, 35, 39 1169
35, 39, 43 1064
16, 29, 35, 39 1072
16, 29, 35, 39 1080
39
1131
7, 9, 35, 39 1321
35, 39
1111
35, 39, 43 1279
29, 35, 39 1135
29, 35, 39 1135
39
1098
39, 43, 44 1130
39
1096
31, 33, 39 1294
37, 39
1360
18, 24,
990
25, 26, 39
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
34, 35, 39 1183
39
1129
35, 39
1067
37, 39, 40 1226
4, 35, 39, 1238
40, 41
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05157 173079
37, 40
1060
M 2019 00506 173138 4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
M 2020 05911 173175 36, 37, 39, 40 1159
M 2012 06790 173197 7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
M 2019 02630 173220
35, 40
996
M 2020 03663 173240
6, 35, 38, 1015
40, 42
M 2020 03398 173243
29, 30, 31, 1013
32, 40, 43
M 2020 06669 173257
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
M 2020 06670 173258
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
M 2020 06671 173259
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
M 2020 05691 173333
6, 40
1134
M 2020 05688 173334
6, 40
1133
M 2020 05687 173335
6, 40
1133
M 2020 02989 173447 1, 6, 17, 19, 1006
35, 37, 40
M 2018 07900 173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
M 2020 07761 173476 2, 12, 35, 40 1390
M 2020 05973 172908
35, 41, 43 1172
M 2020 05983 172910 29, 30, 41, 43 1173
M 2020 06027 172913
35, 41
1191
M 2020 06028 172914
41, 44
1191
M 2020 06069 172920
16, 35, 41 1219
M 2020 06079 172922
41
1222
M 2020 06092 172926
35, 38, 41 1226
M 2020 06093 172927
35, 38, 41 1226
M 2020 06136 172938
4, 35, 39, 1238
40, 41
M 2020 06187 172942
11, 20, 21, 1249
35, 40, 41
M 2020 06302 172956
16, 35, 41 1272
M 2020 06423 172975
41, 44
1292
M 2020 06428 172976
41, 44
1292
M 2020 06459 172980 9, 16, 35, 41 1295
M 2020 06500 172992
38, 41
1304
M 2020 06505 172997
39, 41
1305

Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41

M 2020 06506
M 2020 06068
M 2020 06588
M 2020 06025
M 2020 06612

41
41
41

M 2020 06662 173027
M 2020 06717 173037
M 2020 06837 173045

41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2020 07024
M 2020 07084
M 2020 07086
M 2020 04435
M 2020 06619
M 2020 04628
M 2020 05948
M 2012 06381
M 2013 05866

173052
173057
173058
173074
173075
173084
173092
173104
173116

41
41
41
41

M 2017 01906
M 2020 05355
M 2020 05213
M 2020 05614

173117
173123
173133
173135

41

M 2020 05603 173136

41
41

M 2011 04419 173140
M 2020 05136 173143

41

M 2020 06298 173144

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2020 05402
M 2020 05323
M 2020 05334
M 2020 06275
M 2012 07884
M 2012 07937
M 2020 05383
M 2020 05392
M 2020 05401
M 2020 05802
M 2020 05886
M 2012 06790

41
41
41

M 2020 03321 173200
M 2020 05211 173201
M 2020 06439 173203

1481

Nr.
marcă
172998
173007
173014
173013
173021

173145
173146
173148
173149
173150
173153
173156
173171
173181
173191
173192
173197

Clase NISA pag.
35, 41, 42 1306
35, 38, 41 1218
41
1319
25, 35, 41 1189
35, 36,
1329
39, 41, 43
39, 41, 43 1337
35, 36, 41, 42 1356
5, 16, 35, 1364
41, 42, 44
35, 41, 42 1378
25, 41
1380
38, 41
1381
35, 41, 42 1022
35, 41
1331
35, 41
1027
36, 41
1168
41, 42, 45 969
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
35, 41
984
41
1096
25, 28, 41 1067
9, 16, 35, 1127
41, 45
16, 35,
1125
41, 42, 45
39, 41
969
35, 39,
1057
41, 43, 44
5, 16, 35, 1263
41, 42, 44
41, 45
1109
16, 41, 45 1084
41
1094
35, 38, 41 1260
16, 35, 41 971
41, 45
972
25, 28, 35, 41 1103
41
1106
35, 41, 43 1108
16, 35, 41 1140
41
1156
7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
16, 35, 38, 41 1011
16, 35, 38, 41 1065
41
1293
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 05018 173205 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1049
8, 9, 11, 16,
17, 19, 20,
21, 24, 25,
31, 35, 37, 41
M 2012 08158 173206
35, 41
974
M 2012 08159 173207
35, 41, 42 974
M 2012 08155 173208
35, 41
973
M 2012 06718 173211
35, 39,
970
41, 42, 43
M 2020 05451 173213
35, 36,
1116
37, 41, 42
M 2020 05185 173218
16, 35, 41 1060
M 2020 06610 173222
35, 41, 45 1325
M 2020 05678 173224
41
1131
M 2020 05814 173228
41
1145
M 2020 05126 173230
16, 38, 41 1056
M 2020 05127 173231
16, 38, 41 1056
M 2020 05128 173232
16, 38, 41 1056
M 2020 05130 173233
16, 38, 41 1057
M 2020 06023 173234 9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
M 2020 06120 173236 16, 35, 41, 45 1235
M 2020 06745 173237
35, 41, 44 1358
M 2013 03758 173242
41, 43
975
M 2020 05220 173256
35, 41, 42 1069
M 2020 04952 173272
35, 38, 41 1031
M 2020 05641 173273
35, 38, 41 1128
M 2020 05699 173274
35, 38, 41 1134
M 2020 05190 173276
16, 35, 41 1063
M 2012 06504 173279
35, 38, 41 969
M 2013 04469 173283
35, 41, 43 976
M 2018 08032 173285 41, 42, 44, 45 992
M 2020 06593 173291
16, 41, 43 1320
M 2020 03665 173292
3, 35, 38, 1016
41, 42
M 2020 03292 173300
9, 16, 28, 1009
41, 42
M 2020 04927 173327
41
1030
M 2020 05542 173328
16, 35, 38, 1121
41, 42, 44
M 2020 05360 173331
41
1097
M 2020 06088 173357
35, 38, 41 1225
M 2020 06020 173373
41, 43
1188
M 2020 06021 173374
41, 43
1188
M 2020 05933 173386 35, 38, 41, 42 1161
M 2015 07834 173388 14, 25, 35, 41 982
M 2014 00127 173394
19, 41
978
M 2020 03944 173395
35, 41, 42 1018
M 2020 05847 173399
14, 25, 41 1152

Clasă

Nr. depozit

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

M 2020 04314
M 2020 05389
M 2020 05800
M 2020 06492
M 2020 05965
M 2017 05321
M 2020 06035
M 2020 06166
M 2020 06168
M 2015 08204
M 2015 08205
M 2020 07401
M 2020 06468
M 2020 06467
M 2013 04132
M 2020 06050
M 2020 06340
M 2020 04858
M 2018 07900

41
41

M 2020 07092
M 2020 06127

41
41

M 2020 06143
M 2020 06806

41
41
41

M 2016 00080
M 2020 06251
M 2020 06000

41
41
41
41
41
41
42

M 2020 01414
M 2020 01393
M 2012 08153
M 2020 06487
M 2014 00378
M 2020 08172
M 2020 06004

42
42

M 2020 06046
M 2020 06137

42

M 2020 06227

1482

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
173405
41
1021
173407
38, 41
1104
173411
41
1140
173412
25, 35, 41 1302
173413 9, 16, 35, 41 1170
173415
35, 41
986
173418
35, 41
1191
173420 25, 35, 38, 41 1244
173421 25, 35, 38, 41 1245
173423
16, 35, 41 983
173424
35, 41
983
173426
41
1387
173428
41
1297
173430
41
1297
173431
41
976
173437
41
1194
173448
41
1275
173462 9, 41, 42, 45 1029
173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
173473 30, 35, 41, 43 1382
173488 5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
173493 35, 36, 37, 41 1242
173494
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
173509
41
984
173510
41
1256
173512 4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
173520
35, 41
1003
173521 16, 28, 35, 41 1002
173524
16, 41, 42 973
173365 3, 35, 41, 45 1301
173477 25, 32, 35, 41 979
173515
25, 41
1395
172911
9, 11, 35, 1184
37, 39, 42
172917
42
1193
172939 9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
172947
9, 35, 42 1253
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(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

42
42

Nr.
marcă
M 2020 06395 172972
M 2020 06418 172974

42
42
42
42

M 2020 06464
M 2020 06478
M 2020 06506
M 2020 06628

42
42
42

M 2020 06653 173026
M 2020 06717 173037
M 2020 06837 173045

42
42
42
42
42
42

M 2020 07031
M 2020 07024
M 2020 04435
M 2016 00054
M 2012 06381
M 2020 05603

42

M 2020 06298 173144

42
42
42

M 2020 05827 173170
M 2020 05907 173177
M 2020 05116 173185

42
42
42
42

M 2020 05298
M 2018 04427
M 2020 05930
M 2012 06790

172981
172985
172998
173023

173050
173052
173074
173088
173104
173136

173187
173189
173195
173197

42

M 2013 04653 173202

42
42

M 2012 08159 173207
M 2012 06718 173211

42

M 2020 05451 173213

42

M 2020 06179 173225

42

M 2020 06023 173234

42

M 2020 03663 173240

42
42
42
42

M 2020 00191
M 2020 05220
M 2020 04568
M 2020 06142

173244
173256
173263
173265

Clase NISA pag.

Clasă

35, 36, 42 1284
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
35, 37, 42 1296
25, 35, 42 1299
35, 41, 42 1306
5, 10, 35, 1332
42, 44
9, 25, 35, 42 1335
35, 36, 41, 42 1356
5, 16, 35, 1364
41, 42, 44
42
1378
35, 41, 42 1378
35, 41, 42 1022
16, 35, 38, 42 983
41, 42, 45 969
16, 35,
1125
41, 42, 45
5, 16, 35, 1263
41, 42, 44
35, 42
1147
36, 39, 42 1158
7, 9, 11,
1055
35, 39, 42
37, 42, 45 1081
35, 42
988
9, 28, 42 1160
7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
16, 18, 22, 976
25, 26, 28, 32,
33, 35, 39, 42
35, 41, 42 974
35, 39,
970
41, 42, 43
35, 36,
1116
37, 41, 42
18, 20, 21, 1245
25, 35, 37, 42
9, 16, 25, 28, 1188
35, 41, 42
6, 35, 38, 1015
40, 42
35, 42
1001
35, 41, 42 1069
35, 37, 38, 42 1026
35, 36, 37, 1240
39, 42, 43
1483

Nr. depozit

42
42
42
42
42

M 2018 08032
M 2020 04251
M 2020 05385
M 2020 05989
M 2020 03665

42

M 2020 03292

42

M 2020 05542

42
42
42

M 2020 06232
M 2020 05933
M 2020 03428

42
42
42
42
42
42
42

M 2020 06017
M 2020 03944
M 2020 05399
M 2020 05680
M 2020 06656
M 2020 04858
M 2018 07900

42

M 2020 06127

42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2020 08034
M 2020 08037
M 2020 08429
M 2020 07959
M 2012 08153
M 2020 05293
M 2020 06324
M 2020 05491
M 2020 05973
M 2020 05983
M 2020 06040
M 2020 06123
M 2020 06294
M 2020 06295
M 2020 06383
M 2020 06418

43

M 2020 06494

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
173285 41, 42, 44, 45 992
173288
35, 42
1019
173289
35, 42
1103
173290
20, 28, 42 1175
173292
3, 35, 38, 1016
41, 42
173300
9, 16, 28, 1009
41, 42
173328
16, 35, 38, 1121
41, 42, 44
173359
35, 42
1255
173386 35, 38, 41, 42 1161
173387
3, 10, 14, 1014
35, 38, 42
173390
42
1186
173395
35, 41, 42 1018
173409
9, 35, 42 1107
173417
9, 35, 42 1132
173443
35, 42
1336
173462 9, 41, 42, 45 1029
173471 1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
173488 5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
173491
9, 42
1392
173492
9, 42
1393
173496
10, 35, 42 1396
173518
42
1392
173524
16, 41, 42 973
172892
43
1080
172894
43
1274
172901
29, 35, 43 1117
172908
35, 41, 43 1172
172910 29, 30, 41, 43 1173
172915
36, 43
1192
172935
43
1236
172954
43
1261
172955
43
1262
172970
33, 43
1283
172974
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
172989
43
1303
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

43
43
43
43
43

M 2020 06504
M 2020 06540
M 2020 06556
M 2020 06585
M 2020 06612

Nr.
marcă
172996
173002
173003
173012
173021

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2020 06662
M 2018 02652
M 2018 02653
M 2020 06707
M 2020 06711
M 2020 04504
M 2020 05767
M 2020 05822
M 2020 04256
M 2020 05161
M 2013 05866

173027
173029
173030
173034
173035
173062
173067
173093
173099
173102
173116

43
43
43

M 2020 05250 173128
M 2020 05144 173131
M 2019 00506 173138

43
43

M 2020 05754 173142
M 2020 05136 173143

43
43
43
43
43
43
43
43

M 2020 05757
M 2020 05596
M 2020 05507
M 2020 05711
M 2020 05401
M 2020 06378
M 2020 05226
M 2012 06718

43
43
43

M 2019 02701 173235
M 2013 03758 173242
M 2020 03398 173243

43
43
43

M 2020 06411 173247
M 2020 06194 173252
M 2020 06669 173257

43

M 2020 06670 173258

43

M 2020 06671 173259

43
43
43

M 2020 05892 173261
M 2020 05418 173264
M 2020 06142 173265

173155
173161
173163
173164
173181
173184
173186
173211

Clase NISA pag.

Clasă

Nr. depozit

43
1305
43
1309
30, 35, 43 1311
35, 43
1318
35, 36,
1329
39, 41, 43
39, 41, 43 1337
43
987
43
987
43
1347
35, 36, 37, 43 1348
30, 35, 43 1026
43
1139
43
1146
43
1020
43
1060
16, 19, 20, 977
37, 41, 43
36, 37, 43 1072
30, 33, 43 1058
4, 29, 30, 31, 993
35, 39, 40, 43
39, 43
1137
35, 39,
1057
41, 43, 44
9, 35, 43 1137
43
1125
30, 35, 43 1119
43, 44
1134
35, 41, 43 1108
30, 43
1282
32, 35, 43 1070
35, 39,
970
41, 42, 43
43
997
41, 43
975
29, 30, 31, 1013
32, 40, 43
30, 35, 43 1286
43
1251
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
43
1157
35, 43
1111
35, 36, 37, 1240
39, 42, 43

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

M 2020 04790
M 2020 04830
M 2013 04469
M 2020 05201
M 2020 06593
M 2019 04084
M 2020 05115
M 2020 05868
M 2020 04290
M 2020 06359
M 2020 05820
M 2020 05866
M 2020 06020
M 2020 06021
M 2020 05941
M 2020 05957
M 2019 06406
M 2020 05653
M 2020 05659
M 2020 05186
M 2020 05187
M 2020 06551
M 2020 07874
M 2018 07900

Nr.
marcă
173266
173271
173283
173287
173291
173301
173329
173338
173349
173351
173356
173358
173373
173374
173378
173379
173397
173410
173427
173433
173434
173436
173460
173471

43
43
43
43
43

M 2020 07092
M 2014 00016
M 2020 06406
M 2020 06159
M 2020 06127

173473
173474
173478
173481
173488

43
43
43

M 2020 07481 173489
M 2020 05976 173490
M 2020 06806 173494

43
43

M 2020 05415 173498
M 2020 06514 173516

44
44

M 2020 06028 172914
M 2020 06155 172940

1484

Clase NISA pag.
43
1028
29, 43
1028
35, 41, 43 976
35, 39, 43 1064
16, 41, 43 1320
43
998
29, 30, 43 1054
30, 35, 43 1155
43
1020
35, 39, 43 1279
30, 43
1146
43
1154
41, 43
1188
41, 43
1188
30, 35, 43 1167
30, 43
1170
35, 43
999
43
1129
39, 43, 44 1130
29, 30, 43 1061
29, 30, 43 1062
43
1310
43
1391
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
30, 35, 41, 43 1382
43
978
43
1285
35, 43
1243
5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
43
1387
29, 36, 43 1172
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
43
1111
29, 30,
1306
35, 36, 43
41, 44
1191
25, 44
1243
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

44

Nr.
marcă
M 2020 06418 172974

44
44
44
44
44

M 2020 06423
M 2020 06428
M 2020 06605
M 2020 06606
M 2020 06628

44
44

M 2020 06822 173042
M 2020 06837 173045

44
44
44
44
44

M 2020 07023
M 2012 06950
M 2020 05199
M 2019 01740
M 2020 05136

44

M 2020 06298 173144

44
44
44
44
44
44
44

M 2020 06664
M 2020 05711
M 2020 05390
M 2020 05408
M 2020 05396
M 2020 06745
M 2020 06669

44

M 2020 06670 173258

44

M 2020 06671 173259

44
44
44
44

M 2020 05288
M 2018 08032
M 2020 06372
M 2020 05542

173269
173285
173294
173328

44
44
44
44
44
44

M 2020 06026
M 2020 05659
M 2020 06715
M 2020 04447
M 2020 04448
M 2018 07900

173416
173427
173438
173455
173456
173471

172975
172976
173019
173020
173023

173051
173083
173096
173114
173143

173151
173164
173188
173221
172988
173237
173257

Clase NISA pag.

Clasă

35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
41, 44
1292
41, 44
1292
10, 35, 44 1324
44
1325
5, 10, 35, 1332
42, 44
44
1362
5, 16, 35, 1364
41, 42, 44
44
1377
44
971
3, 44
1064
3, 5, 32, 44 994
35, 39,
1057
41, 43, 44
5, 16, 35, 1263
41, 42, 44
44
1337
43, 44
1134
31, 35, 44 1104
44
1110
44
1107
35, 41, 44 1358
29, 30, 31, 1338
35, 40, 43, 44
29, 30, 31, 1339
35, 40, 43, 44
29, 30, 31, 1341
35, 40, 43, 44
44
1079
41, 42, 44, 45 992
35, 44
1280
16, 35, 38, 1121
41, 42, 44
44
1190
39, 43, 44 1130
44
1356
5, 10, 35, 44 1023
5, 10, 35, 44 1024
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
1485

44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Nr. depozit

Nr.
Clase NISA pag.
marcă
M 2020 06127 173488 5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
M 2020 06806 173494
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
M 2020 06000 173512 4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
M 2020 06137 172939 9, 11, 17, 35, 1239
37, 42, 45
M 2020 06418 172974
35, 36, 37, 1291
38, 39, 40,
42, 43, 44, 45
M 2020 06534 173000
45
1308
M 2020 06617 173022
39, 45
1330
M 2020 08470 173053
45
1397
M 2020 08042 173059
45
1394
M 2020 08462 173060
45
1396
M 2020 08539 173061
45
1397
M 2020 07607 173089
45
1389
M 2012 06381 173104
41, 42, 45 969
M 2020 05614 173135
9, 16, 35, 1127
41, 45
M 2020 05603 173136
16, 35,
1125
41, 42, 45
M 2020 05402 173145
41, 45
1109
M 2020 05323 173146
16, 41, 45 1084
M 2012 07937 173153
41, 45
972
M 2020 05658 173165
33, 45
1130
M 2020 05298 173187
37, 42, 45 1081
M 2012 06790 173197 7, 9, 16, 28, 970
35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 45
M 2020 06610 173222
35, 41, 45 1325
M 2020 06120 173236 16, 35, 41, 45 1235
M 2020 08150 173250
45
1394
M 2020 05460 173284
45
1116
M 2018 08032 173285 41, 42, 44, 45 992
M 2020 08156 173353
45
1394
M 2020 08357 173354
45
1395
M 2020 08358 173355
45
1396
M 2020 06202 173377
45
1251
M 2020 05499 173392
45
1118
M 2021 00154 173459
45
1397
M 2020 04858 173462 9, 41, 42, 45 1029
M 2020 07524 173464
45
1387
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2021
(în ordinea clasei Nisa)
Clasă

Nr. depozit

45

Nr.
marcă
M 2018 07900 173471

45

M 2020 06127 173488

45

M 2020 06806 173494

45
45

M 2020 06102 173497
M 2020 06000 173512

45

M 2020 06487 173365

Clase NISA pag.
1, 2, 3, 4, 5, 990
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 19, 20, 21,
22, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45
5, 10, 41, 42, 1236
43, 44, 45
30, 34, 35, 1361
36, 39, 41,
43, 44, 45
45
1231
4, 14, 27, 35, 1182
41, 44, 45
3, 35, 41, 45 1301

1486

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI
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

LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare

M 2021
04063/
21/05/2021

Fundația GAUDEAMUS

M 2020
07522/
20/10/2020

tekafe

1491

Noua reprezentare

Fundația GAUDEAMUS

tekafe
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Modificări nume titular
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

005225
006080

METHOCEL

DDP Specialty
Electronic Materials
US, INC., 974 CENTRE
ROAD, WILMINGTON,
DE 19808, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

DDP Specialty
12/1992
Electronic Materials
US, LLC, 974 CENTRE
ROAD, WILMINGTON,
DE 19808, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

005697
007200

TEACHER'S

BEAM INC UK LIMITED,
2 LONGWALK ROAD,
STOCKLEY PARK,
UXBRIDGE, IRLANDA
DE NORD, MIDDLESEX
ENGLAND UB11 1BA,
MIDLOTHIAN, MAREA
BRITANIE

BEAM SUNTORY UK
12/1994
LIMITED, 2 LONGWALK
ROAD, STOCKLEY
PARK, IRLANDA DE
NORD UXBRIDGE,
MIDDLESEX ENGLAND
UB11 1BA, MIDLOTHIAN,
MAREA BRITANIE

008278
009471

YANMAR

Yanmar Holdings Co.,
Ltd., 1-32 CHAYAMACHI,
KITA-KU, OSAKA,
JAPONIA

YANMAR POWER
10/1986
TECHNOLOGY
CO., LTD., 1-32
CHAYAMACHI, KITA-KU,
OSAKA, JAPONIA

M 2001
00379
045858

SIGNAL

MacDermid Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

UPL Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/2001

M 2001
01771
048240

SIMŢI CĂ TRĂIEŞTI

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV S.R.L.,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2002

M 2004
09344
066648

MEDA

SC MEDA PROD 98
SRL, STR. VÂLSĂNEŞTI
NR. 1E, SECT.
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDA PROD 98
SA, STR. VÂLSĂNEŞTI
NR. 1E, SECT.
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2005

M 2004
09345
066649

MEDA

SC MEDA PROD 98
SRL, STR. VÂLSĂNEŞTI
NR. 1E, SECT.
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDA PROD 98
SA, STR. VÂLSĂNEŞTI
NR. 1E, SECT.
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2005

1492
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

Titular nou

BOPI

M 2005
00984
066415

RAPIDCEM

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM, PIAŢA
09/2005
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2005
07013
069750

ROMCIM

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
02/2006
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2005
10388
072818

ELOTEX

Akzo Nobel Functional
Chemical LLC, 525
WEST VAN BUREN
STREET, 60607-3823
II., CHICAGO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Nouryon Functional
Chemical LLC, 525
WEST VAN BUREN
STREET, 60607-3823
II., CHICAGO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2006
09758
079036

ROADMIX PLUS

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
04/2007
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2006
09759
077272

SOILMIX

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
02/2007
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2006
09760
079037

ROADMIX

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
04/2007
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2006
13361
082631

FORTEFIBER

DDP Specialty
Electronic Materials
US, INC., 974 CENTRE
ROAD, WILMINGTON,
DE 19808, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

DDP Specialty
08/2007
Electronic Materials
US, LLC, 974 CENTRE
ROAD, WILMINGTON,
DE 19808, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

1493

07/2006
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi

DDP Specialty
Electronic Materials
US, INC., 974 CENTRE
ROAD, WILMINGTON,
DE 19808, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Titular nou

BOPI

M 2006
14200
082816

CLEAR + STABLE

M 2010
04510
111335

Revista Română de Dre SC WOLTERS KLUWER
pt European
ROMÂNIA SRL, BLD.
TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 22, CLĂDIREA
GREEN GATE, ET. 6,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WOLTERS KLUWER
12/2010
ROMÂNIA SRL, BLD.
TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 22, CLĂDIREA
GREEN GATE, ET. 6,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2010
08407
114348

iVOX

SC M&M SOFTWARE
SRL, B-DUL LUCIAN
BLAGA, BLOC CU48,
AP.4, JUD. SATU MARE,
SATU MARE, 440237,
SATU MARE, ROMANIA

MIND MAGNET SRL, BDUL LUCIAN BLAGA,
BLOC CU48, AP.4, JUD.
SATU MARE, SATU
MARE, 440237, SATU
MARE, ROMANIA

06/2011

M 2011
04172
122152

VREAU ŞI EU PĂRINŢII
MEI

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV S.R.L.,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2011
04359
117740

Fii eroul nostru!

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV S.R.L.,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
04361
117739

M MasterChef ROMÂNIA SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2 BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV S.R.L.,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2 BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
04366
116600

FABRICA DE FIRME

SC SMART ONLINE
03/2012
CONSULTING SRL, STR.
BANULUI NR. 1A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC GHAL ACTIV
BUSINESS SRL, STR.
BANULUI NR. 1A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Electronic Materials
US, LLC, 974 CENTRE
ROAD, WILMINGTON,
DE 19808, WISCONSIN,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2011
04404
141046

STUDIO MEDICARE

TUGCU PAULA
SIMONA, STR. CÎMPUL
PIPERA NR. 1 BIS,
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

BĂLUȚĂ PAULA
SIMONA, STR. CÎMPUL
PIPERA NR. 1 BIS,
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

03/2016

M 2011
04405
141512

MEDICURA

TUGCU PAULA
SIMONA, STR. CÎMPUL
PIPERA NR. 1 BIS,
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

BĂLUȚĂ PAULA
SIMONA, STR. CÎMPUL
PIPERA NR. 1 BIS,
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

03/2016

M 2011
05903
127873

ISOcampus.ro

SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

URS CERTIFICĂRI SRL, 01/2014
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

M 2012
04628
123189

VITOLIO

SIME DARBY
UNIMILLS BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
(PRIVATE COMPANY),
LINDTSEDIJK 8,
ZWIJNDRECHT, 3336 LE,
TARILE DE JOS

SIME DARBY OILS
03/2013
ZWIJNDRECHT
REFINERY B.V.,
LINDTSEDIJK 8,
ZWIJNDRECHT, 3336 LE,
TARILE DE JOS

M 2013
01656
140491

SOILFIX

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
02/2016
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2013
02040
130285

MULTIBAT PREMIX

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2014
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2013
04806
128975

AGREMIX

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
03/2014
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2014
03195
133940

Agremix Deco

CRH (CIMENT)
ROMANIA SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
12/2014
CHARLES DE GAULLE,
NR.15, ETAJ 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2015
08037
143305

Romcim Rapid

SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2016

M 2015
08038
143306

Multibat

SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2016

M 2016
06774
147901

MINOS SUPPLIES

SC JETRON
INSCRIPTIONARE
SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 188, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MINOS SUPPLIES
04/2017
S.R.L., CALEA RAHOVEI
NR. 188, SECTORUL
5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2016
07832
149226

ROMCIM ULTRA

SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2017
01906

Târgul de Cariere

SC ALTE FAPTE SRL,
STR. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 4, JUDEŢUL
SĂLAJ, ŞIMLEUL
SILVANIEI, ROMANIA

TARGULDECARIERE
SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR.
4, JUDEŢUL SĂLAJ,
ŞIMLEUL SILVANIEI,
ROMANIA

M 2017
07800
154731

LowHeatMaster betoane
pentru elemente masive,
rezistente în medii
agresive

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07801
154724

HydroMaster beton
cu permeabilitate
scăzută

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA
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M 2017
07802
154725

FoundationMaster
CRH CIMENT
betonperformant
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
pentru fundaţii speciale CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07803
154726

IndustryMaster
betoaneşi şape
pentru pardoseli
industriale

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07804
154734

FluidMaster
beton extra fluid

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07805
154722

HiperMaster
beton de înaltă
rezistenţă

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07806
154723

PolyMaster betoane
şi şape armate cu fibre
de polipropilenă

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07807
154729

DecorMaster
betoane decorative

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07808
154730

RoadMaster beton rutier CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07809
154721

TimeMaster betoane
şi mortare cu priză
contro lată

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA
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M 2017
07810
154727

DrainMaster
beton permeabil

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2017
07811
154728

CompactMaster
betoane şi şape
autocompactante

CRH CIMENT
(ROMÂNIA) SA, PIAŢA
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

ROMCIM S.A., PIAŢA
05/2018
CHARLES DE GAULLE
NR. 15, ETAJELE 1 ŞI 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011857, ROMANIA

M 2018
03003
157401

AVALON ESTATE

PK SEPIA SA, STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, BIROUL NR.
2, ET. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PK SEPIA S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, BIROUL NR.
2, ET. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019
00111
161125

eBuild

CRH CIMENT
(ROMANIA) SA , STR.
PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECT. 1 , BUCUREŞTI,
011857, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A. , STR.
05/2019
PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECT. 1 , BUCUREŞTI,
011857, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2019
00112
161302

eBuild by CRH Romania CRH CIMENT
(ROMANIA) SA , STR.
PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECT. 1 , BUCUREŞTI,
011857, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A. , STR.
06/2019
PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI
2, SECT. 1 , BUCUREŞTI,
011857, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020
02716
170474

ROMCIM

SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2020

M 2020
03210
170637

ROMCIM

SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2020
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M 2020
03211
170638

ROMCIM

SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2020

M 2020
05780
172792

JAP

VALDORES SRL, PIATA
MICA, NR. 23, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

JAP MOOD SRL, PIATA
MICA, NR. 23, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

06/2021

M 2020
05915
172631

MULTIBAT ExtraADEZIV SC CRH CIMENT
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2020
05917
172632

MULTIBAT ExtraADEZIV S.C. CRH CIMENT
ExtraZid
(ROMANIA) S.A.,
STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2020
05919
172633

MULTIBAT ExtraADEZIV S.C. CRH CIMENT
ExtraTenc
(ROMANIA) S.A.,
STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2020
05920
172634

MULTIBAT ExtraADEZIV SC CRH CIMENT
ExtraFin
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021

M 2020
05921
172635

MULTIBAT ExtraADEZIV SC CRH CIMENT
ExtraFix
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2021
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M 2020
05922
172636

MULTIBAT ExtraADEZIV SC CRH CIMENT
ExtraTherm
(ROMANIA) SA, STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIAŢA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ET. 1 ŞI 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
06692

SOILSTAB

S.C. CRH CIMENT
(ROMANIA) S.A., STR.
PIATA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ETAJ
1 SI 2, BUCURESTI,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIATA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ETAJ
1 SI 2, BUCURESTI,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020
06693

ROMCIM DURABIL

S.C. CRH Ciment
(Romania) S.A., STR.
PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
06694

Romcim.
Contează ce lăsăm
în urmă.

S.C. CRH Ciment
(Romania) S.A., STR.
PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMCIM S.A., STR.
PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15,
ETAJ 1 SI 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00056

POST-MENO

REMEDICA IP LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU&
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, OFFICE 21,
3036, LIMASSOL, 3101,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU&
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, OFFICE 21,
3036, LIMASSOL, 3101,
CIPRU

M 2021
02778

Împreună
prin tehnologie!

S.C. MYTEK BUSINESS
CENTER S.R.L.,
DRUMUL PADUREA
NEAGRA NR.19-85,
BLOC CORP 19 A10,
ET. 3, AP. 32, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MOBINO ENTERPRISE
S.R.L., DRUMUL
PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 19-85, BLOC
CORP 19 A10, ETAJ
3, AP. 32, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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005790
007426

WRIGLEY'S SPEARMINT WM WRIGLEY JR
CHEWING GUM
COMPANY, 410 NORTH
MICHIGAN AVENUE,
CHICAGO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

WM WRIGLEY JR
COMPANY, 1132 W.
BLACKHAWK STREET,
CHICAGO, 60642,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

07/1995

021600
020598

HANUTA

FERRERO oHG mbH,
RHEINSTRASSE 12,
STADTALLENDORF,
D-35260, GERMANIA

FERRERO oHG mbH,
MICHELE-FERREROSTRASSE 1, 35260,
STADTALLENDORF,
D-35260, GERMANIA

12/1993

024834
021292

"SHARP"

SHARP KABUSHIKI
KAISHA cunoscuta
sisub denumirea
comerciala de SHARP
CORPORATION, 22-22,
NAGAIKE-CHO, ABENOKU, OSAKA-SHI, OSAKA,
JAPONIA

SHARP KABUSHIKI
02/1995
KAISHA cunoscuta
sisub denumirea
comerciala de SHARP
CORPORATION, 1
TAKUMI-CHO, SAKAIKU, SAKAI CITY, OSAKA
590-8522, JAPONIA

M 2001
00379
045858

SIGNAL

UPL Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT ,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

UPL Agricultural
11/2001
Solutions Holdings
B.V., CLAUDIUS
PRINSENLAAN 144
A BLOCK A 4818 CP,
BREDA, TARILE DE JOS

M 2001
01289
046068

ULKER BISKREM

ULKER BISKUVI
SANAYI A.S., TOPKAPI,
DAVUTPASA CAD., NR.
10, ISTANBUL, 34015,
TURCIA

ULKER BISKUVI
SANAYI A.S., KISIKLI
MAH. FERAH CAD
NO:1, USKUDAR,
BUYUKCAMLICA,
ISTANBUL, TURCIA

M 2001
01563
046978

TRANSPORT BUSINESS SC MEDIAFAX SA,
B-DUL MARESAL
AVERESCU NR. 8-10,
CORP. C, SUBSOL,
CAMERA 6, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX SA, STR. 01/2002
GHEORGHE POLIZU,
NR. 58 - 60, CAMERA
3, AEAT. 1, ASAECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
01771
048240

SIMŢI CĂ TRĂIEŞTI

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2001
02083
046642

IMPERIAL

SC LARLEXMAR COM
SRL, STR. EDEREI NR.
7A, JUDEŢUL BRĂILA,
CAZASU, BRĂILA,
ROMANIA

SC LARLEXMAR COM
01/2002
SRL, B-DUL BUREBISTA,
NR. 4, TRONSON
4, BL. D13, ET. 6,
AP. 130, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
02129
047913

HERO BY WRANGLER

WRANGLER
APPAREL CORP, 3411
SILVERSIDE ROAD,
WILMINGTON, 19810,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

WRANGLER
APPAREL CORP, 3411
SILVERSIDE ROAD,
WILMINGTON, 19810,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2001
02395
046614

TEGOBRIL

TEGOLA ROMANIA
SRL, STR. PLEVNEI NR.
5, BUZĂU, JUD. BUZĂU,
5100, BUZĂU, ROMANIA

TEGOLA ROMANIA
01/2002
SRL, ȘOS. BUCUREȘTI,
NR. 10, BUZĂU, JUD.
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

M 2001
02396
047018

TEGOLA
GRUPUL TEGOLA
CANADESE

TEGOLA ROMANIA
SRL, STR. PLEVNEI NR.
5, BUZĂU, JUD. BUZĂU,
5100, BUZĂU, ROMANIA

TEGOLA ROMANIA
01/2002
SRL, ȘOS. BUCUREȘTI,
NR. 10, BUZĂU, JUD.
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

M 2001
02461
046789

MOBEXPERT

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică), STR.
DEALUL TUGULEA NR.
24- 30, BL.16, SC. 1,AP.8,
BUCUREŞTI, 060866,
ROMANIA

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică),
STR. PRAGA NR. 6,
ETJ.3, AP.4, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2002

M 2001
02462
048732

MOBEXPERT
EXPERTUL TĂU
ÎN MOBILIER

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică), STR.
DEALUL TUGULEA NR.
24- 30, BL.16, SC. 1,
AP.8, BUCUREŞTI,
060866,ROMANIA

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică),
STR. PRAGA NR. 6,
ETJ.3, AP.4, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2002

M 2001
02463
046790

MEX
GRUPUL MOBEXPERT

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică), STR.
DEALUL TUGULEA NR.
24- 30, BL.16, SC. 1,
AP.8, BUCUREŞTI,
060866,ROMANIA

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică),
STR. PRAGA NR. 6,
ETJ.3, AP.4, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2002

M 2001
02466
048733

MOBEXPERT
OFFICE CENTER

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică), STR.
DEALUL TUGULEA NR.
24- 30, BL.16, SC. 1,
AP.8, BUCUREŞTI,
060866,ROMANIA

DAN VIOREL SUCU
(persoană fizică),
STR. PRAGA NR. 6,
ETJ.3, AP.4, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2002

1502
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2001
02578
046727

GENIUS

KYE INTERNATIONAL
CORP, 12675 COLONY
STREET, CHINO, 91710,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

KYE INTERNATIONAL
01/2002
CORP, 16070
WEDGEWORTH DRIVE,
HACIENDA, HEIGHTS
CA 1745, 91710,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2001
04000
047777

FO MO CO

FORD MOTOR
COMPANY, THE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, 48121,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FORD MOTOR
03/2002
COMPANY, ONE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, MI 448126,
MICHIGAN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2001
04001
047778

FOMOCO

FORD MOTOR
COMPANY, THE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, 48121,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FORD MOTOR
COMPANY, ONE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, MI 48126,
MICHIGAN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2002
03388
053250

WEBER BATEC

SAINT-GOBAIN WEBER, SAINT-GOBAIN WEBER, 05/2003
RUE DE BRIE, SERVON, 2-4 RUE MARCO POLO,
77170, FRANȚA
94370 SUCY-EN-BRIE,
FRANȚA

M 2005
00302
068256

GHIDUL WEBER

SAINT-GOBAIN WEBER, SAINT-GOBAIN WEBER, 11/2005
RUE DE BRIE, SERVON, 2-4 RUE MARCO POLO,
77170, FRANȚA
94370 SUCY-EN-BRIE,
FRANȚA

M 2005
06879
069731

WEBER.SET

SAINT-GOBAIN WEBER, SAINT-GOBAIN WEBER, 02/2006
RUE DE BRIE, SERVON, 2-4 RUE MARCO POLO,
77170, FRANȚA
94370 SUCY-EN-BRIE,
FRANȚA

M 2008
04316
095005

ORIZON

S.C. CHIMSPORT
S.A., STR. TĂIETURA
TURCULUI, NR.47/15N,
ET.2, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400221, CLUJ,
ROMANIA

S.C. CHIMSPORT
09/2008
S.A., STR. TĂIETURA
TURCULUI, NR.47/15N,
ET.2, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400221, CLUJ,
ROMANIA

M 2008
04317
095680

OZZON

CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI,
NR. 47/15N, ET.2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

CHIMSPORT SA, STR.
FAGULUI, NR.83, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA

M 2008
04403
095683

NIVE

CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI,
NR. 47/15N, ET.2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

10/2008
CHIMSPORT SA, STR.
FAGULUI, NR.83, CLUJNAPOCA, JUD. CLUJ,
ROMANIA

1503

03/2002

10/2008
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M 2008
04919
095501

DELTAFIT

CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI,
NR. 47/15N, ET.2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI,
NR. 47/15N, ET.2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

10/2008

M 2008
04920
095502

ERGOFIX

CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI,
NR. 47/15N, ET.2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

CHIMSPORT SA, STR.
FAGULUI, NR.83, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

10/2008

M 2009
08843
106199

DECÂT O REVISTA

ALEXANDRU CRISTIAN
LUPSA, STR. VIRTUŢII
NR. 8, BL. R13, SC.
1, AP. 47, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060785,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALEXANDRU CRISTIAN 02/2010
LUPSA, STR. JEAN
LOUIS CALDERON,
NR. 17, ET. 4, AP. 11,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
060785, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2009
08843
106199

DECÂT O REVISTA

RAYMOND BOBAR,
STR. ORHEI NR. 7,
BL. T2, SC. A, AP. 19,
JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610257,
NEAMȚ, ROMANIA

RAYMOND BOBAR, SAT 02/2010
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
STR. EUROPA, NR. 5,
BL. K2, AP. 303, JUD.
ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, 610257, ILFOV,
ROMANIA

M 2009
08843
106199

DECÂT O REVISTA

GABRIEL DOBRE, STR.
AVRAM IANCU BL. H9,
SC. A, ET. 4, AP. 19,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, ROMANIA

GABRIEL DOBRE, STR. 02/2010
OBCINA MARE, NR. 9,
BL. Z26, SC. 1, AP. 13,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2009
08843
106199

DECÂT O REVISTA

SEBASTIAN ISPAS,
STR. MĂGUREI NR.
30, AP. 12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

SEBASTIAN ISPAS,
02/2010
STR. MUNTENIA, NR.
78, AP. 66, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

M 2009
09641
107367

N.E.I.C.
SECURITY CONCRET

SC N.E.I.C. SECURITY
CONCRET SRL, STR.
MĂRĂŞEŞTI, NR. 20,
CĂMIN MĂRĂŞEŞTI,
CAMERA 12, JUD.
ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

SC N.E.I.C. SECURITY
CONCRET SRL,
STRADA SERELOR,
NR.2, HALA C1, SAT
BASCOV, COMUNA
BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

1504

04/2010
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M 2010
02935
109122

ROMPA

SC CRISTA GLOBAL
SRL, SAT AFUMAŢI,
STR. LINIA DE
CENTURĂ, NR. 17,
SPAŢIUL COMERCIAL
NR. 26 SITUAT ÎN HALA
A ÎN COMPLEXUL
CHINA TOWN, JUD.
ILFOV, COM. AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

SC CRISTA GLOBAL
SRL, STR. STOLNICUL
VASILE, NR.16, BL.6,
SC.1, ET.2, AP.22,
CAMERA 1, SECTOR
2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2010
08407
114348

iVOX

SC M&M SOFTWARE
SRL, STR.
RETEZATULUI NR. 39,
JUD. SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

SC M&M SOFTWARE
06/2011
SRL, B-DUL LUCIAN
BLAGA, BLOC CU48,
AP.4, JUD. SATU MARE,
SATU MARE, 440237,
SATU MARE, ROMANIA

M 2011
00674
172105

FABRICA DE BINE

ASOCIATIA REACT,
ALEEA UCEA NR. 72,
BL. P3, SC. 4, AP. 67,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIATIA REACT,
04/2021
STR. C. A. ROSETTI, NR.
24, ET. 1, AP. 4, SECT.
2, BUCUREŞTI, 020014,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
00934
115246

LEGENDARIUM

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. HUNYADI JÁNOS
NR. 26, JUDEŢUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA,
ROMANIA

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ VISUS,
STR. POIANA
NARCISELOR, NR. 23,
JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

M 2011
02904
115938

BCR Club Antreprenori

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 12/2011
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
02904
115938

BCR Club Antreprenori

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 12/2011
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6 ,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
02917
119657

Pufuleţi

SC STAR FOODS EM
SRL, STR. TABEREI NR.
2, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, 077160,
ROMANIA

SC STAR FOODS
08/2012
EM SRL, CALEA
VĂCĂREŞTI, NR. 391,
SECŢIUNEA NR.2, ETJ.4,
SECTOR 4, POPEŞTI
LEORDENI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

1505

09/2010
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M 2011
03259
116469

DECORA cu noi începi,
cu noi termini

NICOLAE MITREA,
STR. MAŞINA DEPÂINE
NR. 69, BL. 0D23, SC. D,
AP. 155,SECTOR 2,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NICOLAE MITREA ,
STR. NUFĂRULUI, NR.
8, BL. 15, SC. 2, ET. 1,
AP. 6, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

02/2012

M 2011
03313
123199

MU DRAGONUL ROŞU

SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI,
STR. DRAGONUL
ROSU NR. 1-10,
CENTRUL COMERCIAL
DRAGONUL ROSU
MEGASHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE
BULDING, CORP A,
ET. 4, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2011
03314
123198

DR Department Store

SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI,
STR. DRAGONUL
ROSU NR. 1-10,
CENTRUL COMERCIAL
DRAGONUL ROSU
MEGASHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE
BUILDING, CORP A,
ET. 4, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2011
03315
123197

Magazinul Universal
DRAGONUL ROŞU

SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI,
STR. DRAGONUL
ROSU NR. 1-10,
CENTRUL COMERCIAL
DRAGONUL ROSU
MEGASHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE
BUILDING, CORP A,
ET. 4, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2011
03316
123246

MUDR

SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI,
STR. DRAGONUL
ROSU NR. 1-10,
CENTRUL COMERCIAL
DRAGONUL ROSU
MEGASHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE
BULIDING, CORP A,
ET. 4, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

1506
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Adresă veche

Adresă nouă

BOPI

M 2011
03317
123196

Magazinul Universal DR SC NIRO INVESTMENT
SA, SAT FUNDENI,
STR. DRAGONUL
ROSU NR. 1-10,
CENTRUL COMERCIAL
DRAGONUL ROSU
MEGASHOP, ET. 3,
BIROUL 2-4, JUD. ILFOV,
COMUNA DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

SC NIRO INVESTMENT
SA, STR. TRAIAN, NR.
184-186, CLĂDIREA
NIRO OFFICE
BUILDING, CORP A,
ET. 4, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2013

M 2011
03483
116422

bigstep

SC PREMIUM
FOOTWEAR SRL,
CALEA FLOREŞTI,
NR. 2C, AP. 18, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

SC PREMIUM
FOOTWEAR SRL,
STR.CORNELIU
COPOSU, NR. 167A,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

02/2012

M 2011
03494
116292

ongfest

FUNDATIA PENTRU
DEZVOLTAREA
SOCIETATII
CIVILE, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 2K, SC. 1, ET. 4,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FUNDATIA PENTRU
02/2012
DEZVOLTAREA
SOCIETATII CIVILE,
BULEVARDUL NERVA
TRAIAN, NR. 21,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
03776
120302

TERMOTEMP

SC TERMOTEMP
SRL, ŞOS. BERCENI
NR. 9, BL. 3, AP. 26,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TERMOTEMP
10/2012
SRL, DRUMUL DEALU
BRADULUI, NR.143,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
04172
122152

VREAU ŞI EU PĂRINŢII
MEI

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2011
04359
117740

Fii eroul nostru!

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

1507
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M 2011
04361
117739

M MasterChef ROMÂNIA SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2 BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
04366
116600

FABRICA DE FIRME

SC SMART ONLINE
CONSULTING SRL, STR.
BANULUI NR. 1A, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC SMART ONLINE
CONSULTING SRL,
INTR. PUNŢII NR. 3,
DEMISOL + PARTER,
BL.C1, AP.1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
04476
117042

CONT ANTREPRENOR
ACTIV BCR

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 03/2012
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
04476
117042

CONT ANTREPRENOR
ACTIV BCR

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 03/2012
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
04477
117092

CONT ANTREPRENOR
PREMIUM BCR

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 03/2012
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
04477
117092

CONT ANTREPRENOR
PREMIUM BCR

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 03/2012
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
04478
117041

CONT ANTREPRENOR
PLUS BCR

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA 03/2012
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

1508
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M 2011
04478
117041

CONT ANTREPRENOR
PLUS BCR

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA 03/2012
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
05417
117111

LA MAISON

SC LA MAISON SRL,
B-DUL IONIŢĂ SANDU
STURZA NR. 88, JUD.
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

SC LA MAISON SRL,
03/2012
B-DUL IONIŢĂ SANDU
STURZA NR. 78, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

M 2011
05485
116131

PARTENER ELIT
SC ELIT ROMANIA
service-ul tău de calitate PIESE AUTO
ORIGINALE SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 164 A, CARO
BUSINESS PARK,
INTRAREA A, ET. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELIT ROMANIA
PIESE AUTO
ORIGINALE SRL,
STR. ITALIA, NR.
1-7, DEPOZITUL
12, MEZANIN,
SECȚIUNEA 1-5 ȘI
18-26, EUROPOLIS
PARK BUCHAREST,
SAT CHIAJNA, COM.
CHIAJNA, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

01/2012

M 2011
05486
116132

ELIT
more than auto parts

SC ELIT ROMANIA
PIESE AUTO
ORIGINALE SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 164 A, CARO
BUSINESS PARK,
INTRAREA A, ET. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELIT ROMANIA
PIESE AUTO
ORIGINALE SRL,
STR. ITALIA, NR.
1-7, DEPOZITUL
12, MEZANIN,
SECȚIUNEA 1-5 ȘI
18-26, EUROPOLIS
PARK BUCHAREST,
SAT CHIAJNA, COM.
CHIAJNA, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

01/2012

M 2011
05487
116133

ELIT mai mult
decât piese auto

SC ELIT ROMANIA
PIESE AUTO
ORIGINALE SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU
NR. 164 A, CARO
BUSINESS PARK,
INTRAREA A, ET. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELIT ROMANIA
PIESE AUTO
ORIGINALE SRL,
STR. ITALIA, NR.
1-7, DEPOZITUL
12, MEZANIN,
SECȚIUNEA 1-5 ȘI
18-26, EUROPOLIS
PARK BUCHAREST,
SAT CHIAJNA, COM.
CHIAJNA, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

01/2012
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M 2011
05903
127873

ISOcampus.ro

URS CERTIFICĂRI SRL,
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

URS CERTIFICĂRI SRL, 01/2014
STR. MANDACH IMRE
NR. 8, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

M 2011
06004
116769

BILDEN MATERIALE DE SC S&L TRUST
CONSTRUCŢII
CONSTRUCT SRL, STR.
LAURENŢIU CLAUDIAN
NR. 27, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC S&L TRUST
03/2012
CONSTRUCT SRL, STR.
GEORGE FLORESCU,
NR. 32, SECTOR 2,
PARTER, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
06843
118712

DUMBRAVA VLĂSIEI

SC LORECO
INVESTMENTS SRL,
STR. IENĂCHITĂ
VĂCĂRESCU NR. 12, ET.
5, AP. 15, SECTORUL
4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC LORECO
07/2012
INVESTMENTS SRL,
SAT BALOTEŞTI, STR.
DUMBRAVA VLĂSIEI,
NR. 1/A 122, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

M 2011
07403
117966

SUPER de la BENI

SC FLORISGIN IMPEX
SRL, STR. NEAGOE
BASARAB NR. 83 LOT
2B, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

SC FLORISGIN
06/2012
IMPEX SRL, STR.
NAE IONESCU, NR.
2, CONSTRUCŢIILE
C1,C3,C4, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

M 2011
07921
120027

ELLIPS

JOHNSON & JOHNSON
SURGICAL VISION,
INC., 1700 EAST ST.
ANDREW PLACE, P.O.
BOX 25162, SANTA ANA,
92705-4933, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JOHNSON & JOHNSON 09/2012
SURGICAL VISION,
INC., 1700 E. ANDREW
PLACE P.O. BOX 25162,
SANTA ANA CA 92705,
ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2011
07940
121782

Gorj Travel

CARTIANU TEODOR
CRISTIAN, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, ET. 2, AP. 220,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031534, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CARTIANU TEODOR
12/2012
CRISTIAN, CALEA
DUDEȘTI NR. 188,
BL. C, ET. 15, AP. 123,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
07942
123009

Oltenia Travel

CARTIANU TEODOR
CRISTIAN, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, ET. 2, AP. 220,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031534, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CARTIANU TEODOR
03/2013
CRISTIAN, CALEA
DUDEȘTI, NR. 188,
BL. C, ET. 15, AP. 123,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2011
07943
118756

Casa Cartianu

CARTIANU TEODOR
CRISTIAN, STR.
DRISTORULUI NR.
91-95, ET. 2, AP. 220,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031534, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CARTIANU TEODOR
07/2012
CRISTIAN, CAL.
DUDEȘTI NR. 188,
BL. C, ET. 15, AP. 123,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2011
08039
118167

NUTRIBON

TRANSILVANIA NUTS
SRL , STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUDEŢUL
ALBA, SANTIMBRU,
517675, ALBA, ROMANIA

TRANSILVANIA NUTS
SRL , CALEA ALBA
IULIA, NR. 36, SAT
DRÂMBAR, COMUNA
CIUGUD, JUDEŢUL
ALBA, COMUNA
CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

06/2012

M 2011
08041
118169

YOLI

TRANSILVANIA NUTS
SRL , STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUDEŢUL
ALBA, SANTIMBRU,
517675, ALBA,
ROMANIA

TRANSILVANIA NUTS
SRL , CALEA ALBA
IULIA, NR. 36, SAT
DRÂMBAR, COMUNA
CIUGUD, JUDEŢUL
ALBA, COMUNA
CIUGUD, ALBA,
ROMANIA

06/2012

M 2012
04939
171979

GABROVENI

CENTRUL DE
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020932, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CENTRUL DE
03/2021
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. LIPSCANI, NR.
84-90, SECTOR 3,
BUCURESTI, 020932,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CENTRUL DE
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020932, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CENTRUL DE
03/2021
PROIECTE CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB,
STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020932, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PIPEREA GHEORGHE,
STR. CUZA VODĂ, NR.
132, BL. 1, SC. 2, ET.
2, AP. 26, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040286,
ROMANIA

PIPEREA GHEORGHE,
STRADA ELENA
CUZA, NR.21, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
04941
171978

M 2012
07937
173153

PARAKLETOS
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M 2012
08054
134238

CLEVER TAXI

SC CLEVER TECH SRL,
ALEEA PIATRA MARE
NR. 1, BL. 11, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC CLEVER TECH
SRL, STRADA
BUZESTI, NR.50-52,
11015, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2013
05866
173116

SMART LUXURY

SC DELTA STUDIO SRL,
STR. BRÂNDUŞELOR
NR. 8, BL. V77, SC. 1,
ETAJ 1, AP. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031254,
ROMANIA

SC DELTA STUDIO
06/2021
SRL, STRADA NICOLAE
DOBRIN, NR.18, ETAJ 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
031254, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2014
03812
133813

RENET
THE REAL ESTATE
NETWORK

SC WORKFLOW SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR. 13,
LOTUL 3, ETAJ, BIROUL
NR. 2, JUDEŢUL ILFOV,
POPOEŞTI LEORDENI,
ROMANIA

WORKFLOW S.R.L.,
12/2014
STRADA POPA SAVU
NR. 26, DEMISOL,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2015
05320
158469

OLIVERIS
SALATA ASORTATĂ
FRUMUSEŢII

SC SAGILE COM
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR.
21, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410072,
ROMANIA

SC SAGILE COM SRL,
STR. ALEXANDRU NR.
12, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

12/2018

M 2015
05321
158470

SHAKE AND GO

SC SAGILE COM
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR.
21, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410072,
ROMANIA

SC SAGILE COM SRL,
STR. ALEXANDRU
PELE NR. 12, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

12/2018

M 2016
02428
145313

Master Fresh

SC SAGILE COM
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR.
21, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410072,
ROMANIA

SC SAGILE COM SRL,
10/2016
STR. ALEXANDRU PELE
NR.12, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

M 2016
04701
146204

merryberry

SC MERRYBERRY SRL,
COMUNA COLCEAG
NR. 554/A, C2, (CORP
A), CAM. 1, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT
INOTESTI, ROMANIA

MERRYBERRY
12/2016
S.R.L., STRADA
FERMEI, NR. 700,
C2, SAT MIJA, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA
I.L. CARAGIALE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
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M 2016
06774
147901

MINOS SUPPLIES

MINOS SUPPLIES
S.R.L., CALEA RAHOVEI
NR. 188, SECTORUL
5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MINOS SUPPLIES
S.R.L., BULEVARDUL
BASARABIA NR.
250, PAVILION
CENTRAL, CAMERA
16, ETAJ 3, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2017

M 2016
06774
147901

MINOS SUPPLIES

MINOS SUPPLIES
S.R.L., BULEVARDUL
BASARABIA NR.
250, PAVILION
CENTRAL, CAMERA
16, ETAJ 3, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MINOS SUPPLIES
S.R.L., BULEVARDUL
BASARABIA NR.
250, PAVILION
CENTRAL, CAMERA
24, ETAJ 3, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2017

M 2017
06956
172615

Dunwell
real estate doers

INDUSTRIAL
BROKERAGE
SERVICES S.R.L., STR.
IULIU MANIU NR. 616,
BL. B 101, CORP B,
ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INDUSTRIAL
05/2021
BROKERAGE
SERVICES S.R.L.,
CALEA FLOREASCA
NR.218, ETAJ 1, AP.4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2017
07425
172641

Dunwell
real estate doers

INDUSTRIAL
BROKERAGE
SERVICES S.R.L., STR.
IULIU MANIU NR. 616,
BL. B 101, CORP B,
ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INDUSTRIAL
05/2021
BROKERAGE
SERVICES S.R.L.,
CALEA FLOREASCA
NR.218, ETAJ 1, AP.4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2018
01445
156650

merryberry
CARPATHIAN
BLUEBERRIES

MERRYBERRY SRL, SAT
INOTEŞTI, COMUNA
COLCEAG, NR. 554/A,
C2, (CORP A), CAMERA.
1, JUDEŢUL PRAHOVA,
COLCEAG, PRAHOVA,
ROMANIA

MERRYBERRY
09/2018
S.R.L., STRADA
FERMEI, NR. 700,
C2, SAT MIJA, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA
I.L. CARAGIALE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

M 2018
04883

HEXAGON

HEXAGON
STRUCTURES SRL,
STR. PRINCIPALA NR.
49, JUD. CLUJ, GILAU,
CLUJ, ROMANIA

HEXAGON
STRUCTURES S.R.L.,
STRADA ALEXANDRU
VAIDA VOEVOD,
NR. 16, CORP 1B,
AP. U80, JUDEȚUL
CLUJ, MUNICIPIUL
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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M 2018
04960
169406

G GRAVITY

SC CONFVERTICAL
SRL, STR. LUNGA NR.
128, JUD. MUREŞ,
LIVEZENI, MUREȘ,
ROMANIA

SC CONFVERTICAL
SRL, SAT LIVEZENI,
COMUNA LIVEZENI,
NR.30 I, LIVEZENI,
MUREȘ, ROMANIA

M 2018
06763
160432

WIZROM

WIZROM SOFTWARE
SRL, STRADA: STR.
TIPOGRAFILOR,
NUMAR: 11-15,
TRONSON A2, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WIZROM SOFTWARE
04/2019
SRL, B-DUL
POLIGRAFIEI, NR, 1A,
ANA TOWER, ETJ.18,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
06597

rua espresso bar

FABRICA OSPITALITATII
SRL, BD. UNIRII NR.
45, BL. E3, SC. 4, ET.
8, AP. 141, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FABRICA OSPITALITATII
SRL, STRADA
FRANCEZĂ, NR.56,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00397

merryberry

SC MERRYBERRY SRL,
COMUNA COLCEAG
NR. 554/A, C2, (CORP
A), CAM. 1, JUDETUL
PRAHOVA, SAT
INOTESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

MERRYBERRY
S.R.L., STRADA
FERMEI, NR. 700,
C2, SAT MIJA, JUDEȚ
DÂMBOVIȚA, COMUNA
I.L. CARAGIALE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
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005697
007200

TEACHER'S

BEAM GLOBAL UK
LIMITED, PREWETTS
MILL, WORTHING
ROAD, WEST SUSSEX
RH12 1ST, HORSHAM,
MAREA BRITANIE

BEAM INC UK LIMITED, 12/1994
2 LONGWALK ROAD,
STOCKLEY PARK,
UXBRIDGE, MIDDLESEX
ENGLAND UB11 1BA,
MIDLOTHIAN, MAREA
BRITANIE

044054
029832

GKN

GKN HOLDINGS
PLC, IPSLEY HOUSE,
IPSLEY CHURCH
LANE, REDDITCH,
WORCESTERSHIRE,
B98 OTL, MAREA
BRITANIE

GKN HOLDINGS
LIMITED, 11TH FLOOR
THE COLMORE
BUILDING, COLMORE
CIRCUS QUEENSWAY,
BIRMINGHAM, B4 6AT,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

11/1998

044055
032483

GKN

GKN HOLDINGS
PLC, IPSLEY HOUSE,
IPSLEY CHURCH
LANE, REDDITCH,
WORCESTERSHIRE,
B98 OTL, MAREA
BRITANIE

GKN HOLDINGS
LIMITED, 11TH FLOOR
THE COLMORE
BUILDING,, COLMORE
CIRCUS QUEENSWAY,
B4 6AT, BIRMINGHAM,
MAREA BRITANIE

06/1999

M 2001
01980
046134

ANTREFRIG

VITANA, a.s., BYŚICE,
MÉLNICKÁ 133,
DISTRICT OF MÉLNIK,
27601, CEHIA

Orkla Foods Česko a
11/2001
Slovensko a.s., BYŚICE,
MÉLNICKÁ 133, 27732,
CEHIA

M 2001
02352
046892

PRACTIC
ÎN BUCĂTĂRIE

SC BURDA ROMANIA
SRL, STR. ION
CÂMPINEANU NR.
11, ET. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CITY PUBLISHING SRL, 01/2002
STR, DRUMEȚULUI,
NR. 54, CAM. C2,
PARTER, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2001
02367
045165

BPT

Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional,
BULEVARDUL UNIRII,
NR. 22, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030833,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Ministerul Culturii ,
BULEVARDUL UNIRII,
NR. 22, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030833,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2001

M 2001
02370
045168

EDITURA MINERVA

Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional,
ŞOS. KISELEFF NR. 30,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011347, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Ministerul Culturii ,
BULEVARDUL UNIRII,
NR. 22, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2001
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M 2010
07590
114455

COOL POINT

AHT COOLING
SYSTEM GMBH,
SONNTAGSHORNSTR.
19, TRAUNSTEIN, 83278,
GERMANIA

AHT COOLING
07/2011
SYSTEMS GMBH NL,
SONNTAGSHORNSTR.
18, TRAUNSTEIN, 83278,
GERMANIA

M 2011
05594
117489

iDrept

SC WOLTERS KLUWER
SRL, STR. ORZARI,
NR. 86, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WOLTERS KLUWER
ROMANIA SRL,
BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU, NR.
22, GREEN GATE
BUILDING, ET. 6,
BUCUREŞTI, 050881,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2012

M 2012
03037
121403

DELTA
home emotion STUDIO

SC WELLNEX
HIDROTECH SRL, STR.
BRÂNDUŞELOR NR.
8, BL. V77, SC. 1, ET.
1, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031254,
ROMANIA

DELTA STUDIO
SRL , STR.NICOLAE
DOBRIN, NR.18,
ETAJ 2, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2013
05041
127908

Lex Force

SC WOLTERS KLUWER
ROMÂNIA SRL, STR.
ORZARI NR. 86,
SECTOR 2, BUCURESTI,
021554, BUCUREȘTI,
ROMANIA

WOLTERS KLUWER
ROMÂNIA SRL,
BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU,
NR. 22, GREEN
GATE BUILDING,
ET. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI, 050881,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2014

M 2020
06643

MINEAPP

REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU&
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
ETAJ 2, APARTAMENT
21, 3036 LIMASSOL,
LIMASSOL, CIPRU
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003017 LIBERTO
016090

Cedent

VIVARTE , 28 RUE
DE FLANDRE 75019
PARIS, FRANTA

Cesionar

Pegase, 10IMPASSE DU
GRAND JARDIN, 35400,
SAINT - MALO, FRANȚA

BOPI

07/1993

005225 METHOCEL
006080

DDP Specialty Electronic
Materials US, LLC,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Nutrition & Biosciences
12/1992
USA 1, LLC, 3490 WINTON
PLACE, ROCHESTER,
NEW YORK 14623, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

007690 AC-DI-SOL
013082

FMC CORPORATION,
1735 MARKET STREET,
PHILADELPHIA,
19103, STATELE
UNITE ALE AMERICII

DuPont Nutrition USA
Inc., 974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, 19805,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/1997

035963 IMEDEEN
024674

Pfizer Consumer
Healthcare AB,
VETENSKAPSVÄGEN
10, SOLLENTUNA,
19190, SUEDIA

GlaxoSmithKline
Consumer Healthecare
AB, NYKAER 68,
BRONDBY, DK-2605,
DANEMARCA

03/1999

037506 JAMESON
026714

Irish Distillers Limited,
SIMMONSCOURT
HOUSE, SIMMONSCOURT
ROAD, BALLSBRIDGE,
DUBLIN, 4, IRLANDA

04/1998
IRISH DISTILLERS
INTERNATIONAL
LIMITED,
SIMMONSCOURT
HOUSE, SIMMONSCOURT
ROAD, BALLSBRIDGE, 4
DUBLIN, IRLANDA

043079 ROZONE
030994

DDP Speciality Electronic
Materials US, INC.,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

NUTRITION &
BIOSCIENCES USA,
3490 WINTON PLACE,
ROKESTER, 14623, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/1999

M 2001 SKYMILES
00937
045073

DELTA AIR LINES, INC.,
1030 DELTA BOULEVARD,
ATLANTA, GEORGIA,
GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SkyMiles IP Ltd., 1030
DELTA BOULEVARD,
ATLANTA, GEORGIA,
GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/2001

M 2002 ZIARUL DE BACĂU
01965
052703

CENUŞĂ LIVIU-VASILE,
STR. CĂLUGĂRENI,
BL.7, SC.B, AP.8,
JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

1519

Gheorghe Florin Popescu, 03/2003
STRADA LETEA, NR.2,
SCARA A, APARTAMENT
7, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA
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M 2003 FC FARUL
07083 CONSTANTA 1920
058389

Cedent

MARICA CIPRIAN
ANDREI, STR. MIHAI
EMINESCU NR.
144, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Cesionar

GHEORGHE HAGI, STR.
LOGOFĂTUL LUCA
STROICI NR. 35, ETAJ
1, APT. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BOPI

05/2004

M 2004 EASTON
03710
063938

Easton Baseball/Softball
Inc, 7855 HASKELL
AVENUE, VAN NUYS,
CALIFORNIA , 91406,
S.U.A., CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Easton Diamond Sports, 04/2005
LLC, 3500 WILLOW
LANE, THOUSAND OAKS,
CALIFORNIA 91361,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2004 E
03711
060216

Easton Baseball/Softball
Inc, 7855 HASKELL
AVENUE, VAN NUYS,
CALIFORNIA , 91406,
S.U.A., CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Easton Diamond Sports, 09/2004
LLC, 3500 WILLOW
LANE, THOUSAND OAKS,
CALIFORNIA 91361,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2005 GNC
00792
067323

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1002 SOUTH
63 RD AVENUE AT
BUCKEYE, ARIZONA,
PHOENIX 85043, 19805,
ARIZONA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2005

M 2005 GNC LIVE WELL
00793
066979

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1002 SOUTH
63 RD AVENUE AT
BUCKEYE, ARIZONA,
PHOENIX 85043, 19805,
ARIZONA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2005

M 2005 GENERAL
00794 NUTRITION
068792 CENTERS

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1002 SOUTH
63 RD AVENUE AT
BUCKEYE, ARIZONA,
PHOENIX 85043, 19805,
ARIZONA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/2006

M 2005 ELOTEX
10388
072818

Nouryon Functional
Chemical LLC, 525
WEST VAN BUREN
STREET, 60607-3823
II, CHICAGO, STATELE
UNITE ALE AMERICII
1520

Nouryon Chemicals AG, 07/2006
INDUSTRIESTRASSE 17A,
6203 SEMPACH STATION,
ELVEȚIA
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Cedent

Cesionar

ProForm Finishing
Products, LLC, 2001
REXFORD ROAD,,
CHARLOTTE, NC 28211,
CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

BOPI

M 2006 PERMABASE
04808
077082

NATIONAL GYPSUM
PROPERTIES, LLC,
2001 REXFORD
ROAD, CHARLOTTE,
NORTH CAROLINA,
28211, STATELE
UNITE ALE AMERICII

M 2006 FORTEFIBER
13361
082631

DDP Specialty Electronic
Materials US, LLC,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Nutrition & Biosciences
08/2007
USA 1, LLC, 3490 WINTON
PLACE, ROCHESTER,
NEW YORK 14623, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

M 2006 CLEAR + STABLE
14200
082816

DDP Specialty Electronic
Materials US, LLC,
974 CENTRE ROAD,
WILMINGTON, DE 19808,
WISCONSIN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Nutrition & Biosciences
08/2007
USA 1, LLC, 3490 WINTON
PLACE, ROCHESTER,
NEW YORK 14623, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

02/2007

M 2008 ORIZON
04316
095005

SC BELLPLAST SRL,
PIAŢA 1 MAI, NR. 1-2,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

S.C. CHIMSPORT
S.A., STR. TĂIETURA
TURCULUI, NR.47/15N,
ET.2, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, 400221, CLUJ,
ROMANIA

M 2008 OZZON
04317
095680

SC BELLPLAST SRL,
PIAŢA 1 MAI, NR. 1-2,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

10/2008
CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI, NR.
47/15N, ET.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

M 2008 NIVE
04403
095683

SC BELLPLAST SRL,
PIAŢA 1 MAI, NR. 1-2,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

CHIMSPORT SA, STR.
10/2008
TĂIETURA TURCULUI, NR.
47/15N, ET.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

M 2008 DELTAFIT
04919
095501

SC BELLPLAST SRL,
PIAŢA 1 MAI, NR. 1-2,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

CHIMSPORT SA, STR.
10/2008
TĂIETURA TURCULUI, NR.
47/15N, ET.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

M 2008 ERGOFIX
04920
095502

SC BELLPLAST SRL,
PIAŢA 1 MAI, NR. 1-2,
JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

10/2008
CHIMSPORT SA, STR.
TĂIETURA TURCULUI, NR.
47/15N, ET.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

M 2008 CUT & SEW FINE
07345 TAILOR SKILL
097394

SC ENTERPRISES ET CO
SRL, STRADA SFINŢII
VOIEVOZI,NR.49-51,
AP.6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

AVESDECORRAL
12/2008
SRL, STRADA SFINŢII
VOIEVOZI, NR.49-51, AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

1521

09/2008
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M 2009 SEINEANA
00772
100467

SC SEINEANA SRL,
STR. CUZA VODĂ NR.
12, JUD. MARAMUREŞ.,
SEINI, 435400, ROMANIA

BILARDI TRADE
S.R.L., STR. CULTURII
NR. 3, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

M 2009 DECÂT O REVISTA
08843
106199

LAVINIA GLIGA, STR.
MIHAI VITEAZU NR.
50, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA
ALEXANDRU CRISTIAN
LUPSA, STR. JEAN
LOUIS CALDERON,
NR. 17, ET. 4, AP. 11,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
060785, ROMANIA
RAYMOND BOBAR, SAT
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
STR. EUROPA, NR. 5, BL.
K2, AP. 303, JUD. ILFOV,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
610257, ILFOV, ROMANIA
SEBASTIAN ISPAS,
STR. MUNTENIA,
NR. 78, AP. 66, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA
GABRIEL DOBRE,
STR. OBCINA MARE,
NR. 9, BL. Z26, SC.
1, AP. 13, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ASOCIATIA MEDIA DOR, 02/2010
BULEVARDUL DACIA NR.
103, ET. 1, AP.3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2010 ROMPA
02935
109122

SC CRISTA GLOBAL
SRL, STR. STOLNICUL
VASILE, NR.16, BL.6,
SC.1, ET.2, AP.22,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

CAI ZULIANG, STR.
09/2010
DRUMUL GĂRII NR.21,
AP.6, SAT. FUNDENI, JUD.
ILFOV, ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

M 2010 COOL POINT
07590
114455

AHT COOLING
SYSTEMS GMBH NL,
SONNTAGSHORNSTR.
18, TRAUNSTEIN,
83278, GERMANIA

AHT COOLING SYSTEMS 07/2011
GmbH, WERKSGASSE
57, ROTTENMANN, 8786,
AUSTRIA

1522

05/2009
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M 2011 HERBAL PLUS
02255
119560

GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY,
1002 SOUTH 63RD
AVENUE AT BUCKEYE,
PHOENIX, 85043,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET ,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2012

M 2011 GNC GENERAL
02256 NUTRITION
119561 CENTERS

GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY,
1002 SOUTH 63RD
AVENUE AT BUCKEYE,
PHOENIX, 85043,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2012

M 2011 MEGA MEN
02257
119558

GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY,
1002 SOUTH 63RD
AVENUE AT BUCKEYE,
PHOENIX, 85043,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2012

M 2011 PRO
02258 PERFORMANCE
119563

GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY,
1002 SOUTH 63RD
AVENUE AT BUCKEYE,
PHOENIX, 85043,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2012

M 2011 WOMEN' S ULTRA
02259 MEGA
119559

GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY,
1002 SOUTH 63RD
AVENUE AT BUCKEYE,
PHOENIX, 85043,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

GNC HOLDINGS, LLC,
1209 ORANGE STREET,
WILMINGTON, 19801,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

08/2012

M 2011 BluMag unic
03139
141060

PPF HASCO LEK
SA, STRADA
ZMIGRODZKA NR. 242E,
WROCLAW, POLONIA

HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Sp. k., UL. ZMIGRODZKA
242E, 51-131 POLONIA,
WROCLAW, POLONIA

03/2016

M 2011 ULGIX
03142
116922

PPF HASCO LEK
SA, STRADA
ZMIGRODZKA NR. 242E,
WROCLAW, POLONIA

HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Sp. k., UL. ZMIGRODZKA
242E, 51-131 POLONIA,
WROCLAW, POLONIA

03/2012

1523
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M 2011 OMEGA - 3 forte
03143 HASCO
117476

Cedent

Cesionar

BOPI

PPF HASCO LEK
SA, STRADA
ZMIGRODZKA NR. 242E,
WROCLAW, POLONIA

HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Sp. k., UL. ZMIGRODZKA
242E, 51-131 POLONIA,
WROCLAW, POLONIA

04/2012

PPF HASCO LEK SA,
UL. ZMIGRODZKA
242E; 51-131,
WROCLAW, POLONIA

HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Sp. k., UL. ZMIGRODZKA
242E, 51-131 POLONIA,
WROCLAW, POLONIA

03/2012

M 2011 DIH
03775
117474

PPF HASCO LEK
SA, STRADA
ZMIGRODZKA NR. 242E,
WROCLAW, POLONIA

HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Sp. k., UL. ZMIGRODZKA
242E, 51-131 POLONIA,
WROCLAW, POLONIA

04/2012

M 2011 FABRICA DE FIRME
04366
116600

SC SMART ONLINE
CONSULTING SRL,
INTR. PUNŢII NR. 3,
DEMISOL + PARTER,
BL.C1, AP.1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUCIAN-HORIA
GHEORGHIŢĂ,
STR.TRAIAN, NR.68,
TURNU MĂGURELE,
TELEORMAN, ROMANIA

03/2012

M 2011
07910
118752

CDS CANADA 1 SCSP,
9 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG,
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG,
CANADA

CDS CANADA 2 SCSP,
9 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG,
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ,
LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

07/2012

M 2011 CIRQUE DU
07911 SOLEIL
118753

CDS CANADA 1 SCSP,
9 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG,
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG,
CANADA

CDS CANADA 2 SCSP,
9 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG,
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ,
LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

07/2012

M 2011 CIRQUE DU
07912 SOLEIL
118754

CDS CANADA 1 SCSP,
9 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG,
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG,
CANADA

CDS CANADA 2 SCSP,
9 ALLEE SCHEFFER,
L-2520 LUXEMBOURG,
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ,
LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

07/2012

M 2011 MENOSTOP
03144
116895

1524
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M 2011 epic business
08708 human strategy
121760

SC URBAN BUSINESS
SRL, STR. VÂNĂTORILOR
NR. 25B, TARLA 56,
PARCELA 482/2, SAT
MOGOŞOAIA, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA
MOGOŞOAIA, ROMANIA

EPIC BUSINESS HUMAN 12/2012
STRATEGY, STRADA
VÎNĂTORILOR, NR.25B,
PARTER, TARLA 56,
PARCELA 482/2, COMUNA
MOGOȘOAIA, SAT
MOGOȘOAIA, ILFOV,
ROMANIA

M 2012 SECTOR 7
05842
172823

SC OVERGROUND
MEDIA GROUP SRL, STR.
DULIU ZAMFIRESCU
NR. 2, DEMISOL,
CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

COTET ALEXANDRU
06/2021
GABRIEL ., STR.
FLORILOR NR. 3, BL.H20,
SC. C, ET.2, AP.7, JUD.
CĂLĂRASI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

M 2013 Laptop Direct Totul
08852 pentru laptopul tau
131054

SC LAPTOP DIRECT SRL,
STR. ŞTIINŢEI NR. 4, BL.
42/B, SC. B, ET. 1, AP. 1,
CAMERA 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300472, ROMANIA

LTD DIRECT PROJECTS
SRL, STRADA CALEA
BOGDĂNEŞTILOR,
NR.32, SC.A, ET.6, AP.25,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

06/2014

M 2014 Supeco Economii în
CARREFOUR
CARREFOUR, 93 AVENUE 11/2014
03790 fiecare zi!
NEDERLAND B.V. (CNBV), DE PARIS, 91300 MASSY,
133086
GEBOUW SPRING
FRANȚA
OVERSCHIESTRAAT
186-D, AMSTERDAM,
1062 XK, TARILE DE JOS
M 2014 RENET THE REAL
WORKFLOW S.R.L.,
03812 ESTATE NETWORK STRADA POPA SAVU NR.
133813
26, DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
M 2014 SUPECO
04498
134251

M 2014 COTTONINO
04777
163493

ECHIPA RENET S.R.L.,
STR. TRAIAN NR. 214,
PARTER ȘI SUBSOL,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2014

CARREFOUR
CARREFOUR, 93 AVENUE 01/2015
NEDERLAND B.V. (CNBV), DE PARIS, 91300 MASSY,
GEBOUW SPRING
FRANȚA
OVERSCHIESTRAAT
186-D, AMSTERDAM,
1062 XK, TARILE DE JOS
GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT
COSTI, JUD. GALATI,
COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

1525

ORIGINAL TRADE MARKS 10/2019
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA
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M 2014 PERLETTI
05195
149560

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 07/2017
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2014 EXPERTTO
05423
134782

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 02/2015
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2014 PERFETTA
05426
139372

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 12/2015
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2014 ALEDA
05427
134940

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.
VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 02/2015
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2015 OLIVERIS SALATA
05320 ASORTATĂ
158469 FRUMUSEŢII

SC SAGILE COM SRL,
STR. ALEXANDRU
NR. 12, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

AGRIRO S.R.L., NR.
245, SAT ANT, BIHOR,
ROMANIA

12/2018

M 2015 SHAKE AND GO
05321
158470

SC SAGILE COM SRL,
STR. ALEXANDRU
PELE NR. 12, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

AGRIRO S.R.L., NR.
245, SAT ANT, BIHOR,
ROMANIA

12/2018

M 2015 CITY FASHION
07552 WEEK
142807

SC CITY GENERATION
SRL, STR. TRAIAN
NR. 69-71, ET. 1, AP. 5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ŞTEFAN FLOREA,
06/2016
CAL. DOROBANŢILOR
NR.132-134 ET. 5, AP. 50,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

M 2015 PHILOBIA
08204
173423

EDITURA PHILOBIA,
BDUL. UNIRII NR. 20, BL.
C5, SC. 1, AP. 63, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

PHILOBIA PUBLISHING
07/2021
S.R.L., STR.
PRIDVORULUI NR. 13,
BLOC 13, SCARA 1, AP.
15, CAMERA 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

1526
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M 2015 ECOLOGIA
08205 INTERIOARĂ
173424

Cedent

Cesionar

BOPI

EDITURA PHILOBIA,
BDUL. UNIRII NR. 20, BL.
C5, SC. 1, AP. 63, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

PHILOBIA PUBLISHING
07/2021
S.R.L., STR.
PRIDVORULUI NR. 13,
BLOC 13, SCARA 1, AP.
15, CAMERA 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2016 GRANDE
02309 DOLCERIA
145588

SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
SAT COSTI, JUDEŢUL
GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 11/2016
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2016 Master Fresh
02428
145313

SC SAGILE COM SRL,
STR. ALEXANDRU
PELE NR.12, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

AGRIRO S.R.L., NR.
245, SAT ANT, BIHOR,
ROMANIA

M 2016 Passage Candy
03743
147532

SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
SAT COSTI, JUDEŢUL
GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 12/2018
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2016 GRANDE
04310 DOLCERIA
163492

SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
SAT COSTI, JUDEŢUL
GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 10/2019
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2017 MINITERRA
01350
150262

IOANA-IOZEFINA NISTOR,
STR. CPT. ALEXANDRU
ŞERBĂNESCU NR.
40A, BL. 1 9F, SC I, ET.
1, AP. 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2017 COZONINO
01391
152223

YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,
NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI,
ROMANIA

1527

WINGS TRAINDING
SERVICES S.R.L., BDUL ION MIHALACHE,
NR. 117, BLOC 10A1,
SCARA A, ETAJ 4,
AP. 15, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2016

08/2017

ORIGINAL TRADE MARKS 01/2018
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

M 2017 SUPLETTE
01821
150388

Cedent

ISTRATE IOAN, BLD.
LUCIAN BLAGA, NR.
32, JUDEŢ ALBA,
SEBEŞ, ROMANIA

Cesionar

BOPI

ALPIN 57 LUX S.A.,
09/2017
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 46,
JUDEŢ ALBA, MUNICIPIUL
SEBEŞ, 515800, ALBA,
ROMANIA

M 2017 RS RONCEA
03174 SEBASTIAN
151882

RONCEA SEBASTIANFLORIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 8,
BL. 15, SC. B, ET. 3,
AP. 15, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

SEBASTIAN - FLORIN
RONCEA, STR. VASILE
ALECSANDRI NR. 35,
BL. C1D, SC. D, AP. 6,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2017 GRANDE NATURA
03536
152225

YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,
NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI,
ROMANIA.

ORIGINAL TRADE MARKS 01/2018
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2017 MEDICONST
04321 VEDEM DINCOLO
152140 DE APARENTE

AURELIAN IVASCU, STR.
PREDA BUZESCU NR. 4,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

MEDICONST S.R.L.,
12/2017
STRADA PETRE
BUZESCU NR. 4,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
MUNICIPIUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2018 VIITORUL VASLUI
00927
156798

VIOLETA-CAMELIA
ALEXANDRU, STR.
MIHAIL KOGĂLNICEANU
BL. 31, SC. A,
AP. 6, JUDEŢUL
VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

PETRU - NICOLAE
COSTIN, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR.
42B, BL. M2, SC. 2, ET.
2, AP. 29, JUD. GALAȚI,
MUN. TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

09/2018

M 2018 G4media.ro
01772
160515

ASOCIATIA GROUP
4 MEDIA FREEDOM
& DEMOCRACY,
STR. ŞIRAGULUI
NR. 20, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

G4 GLOBAL
JOURNALISM S.R.L.,
STR. DEMOCRATIEI NR.
6A, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

04/2019

M 2018 VOLCANO
02277
156508

SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD.
GALAŢI, SAT COSTI,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 08/2018
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

1528

12/2017
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

M 2018 G GRAVITY
04960
169406

Cedent

SC CONFVERTICAL SRL,
SAT LIVEZENI,COMUNA
LIVEZENI,NR.30 I,
LIVEZENI,MUREȘ,
ROMANIA

Cesionar

BOPI

ARMAGADIS SRL,
STRADA OBORULUI,
NR.8A, LOCALITATEA
ABRUD, ALBA, ALBA,
ROMANIA

10/2020

M 2018 NORTH GATE
05047
158781

ONE NORTH GATE SA,
STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2019

M 2018 NORTH GATE
05048
158782

ONE NORTH GATE SA,
STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2019

M 2018 AROMA PLANT I.
05668 Bonchiș
159602

SC BONCHIS ION AROMA
PLANT INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, COMUNA
BUNTESTI NR. 83, JUD.
BIHOR , SAT BUNTESTI,
BIHOR, ROMANIA

M 2018 F.C. FARUL
06937 CONSTANȚA 1920
161865

MARICA CIPRIAN
ANDREI, STR. MIHAI
EMINESCU NR.
144, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GHEORGHE HAGI, STR.
LOGOFĂTUL LUCA
STROICI NR. 35, ETAJ
1, APT. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2019

M 2018 FARUL
08558
170497

CIPRIAN ANDREI
MARICA, STR. MIHAI
EMINESCU NR.
144, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GHEORGHE HAGI, STR.
LOGOFĂTUL LUCA
STROICI NR. 35, ETAJ
1, APT. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2020

M 2019 Sour brain
00065
161228

SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
COM. VÂNĂTORI, JUD.
GALAŢI, SAT COSTI,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 05/2019
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

1529

AROMA PLANT BONCHIS 03/2019
S.R.L., SAT BUNTEȘTI
NR. 83, JUDEȚUL BIHOR,
COMUNA BUNTEȘTI,
BIHOR, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Cedent

Cesionar

BOPI

M 2019 one NORTH GATE
04798
164852

ONE NORTH GATE SA,
STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A., STR.
MAXIM GORKI NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020 FRUCTESCU
02454
169413

FRESH FRUITS ELITE
SRL, STR. DOBRUN NR.
4, BL.M57, SC. 2, ET.
8, AP. 108, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

NICOLAE IONESCU,
10/2020
STRADA DOBRUN, NR.4,
BL.M57, SC.2, ET.3, AP.75,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 BUBU BEBE
02726
170152

GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.
TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT
COSTI, JUD. GALATI,
COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS 11/2020
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

M 2020 PREVENT CLINICA
05396
172988

GHEORGHE CIUCA,
MARIN SORESCU NR.
9, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

Daniel Andrei Ciuca,
STRADA CALISTRAT
HOGAȘ, NR.16A, MUN
ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

M 2021 NAPOLETTA
01437

ALIN-CONSTANTIN
ANGHEL, STR. CAP. ILINA
NR. 6, BL.14, SC. 2, ET.4,
AP.77, SECTORUL 5,
BUCURESTI, ROMANIA

IONEL ANGHEL , STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA

M 2021 natural HYSTERIA
01887

ANCA DANIELA PETRAS,
STR. SOVATA, NR.62,
BL.C1, AP.53, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410395,
BIHOR, ROMANIA
SC HISTERIA WORLD
SRL, STRADA
TIRNAVELOR, NR.12,
BLOC AN 6, ETAJ 8,
AP.32, MUNICIPIUL
ORADEA, 417515,
BIHOR, ROMANIA

SC HISTERIA WORLD
SRL, STRADA
TIRNAVELOR, NR.12,
BLOC AN 6, ETAJ 8,
AP.32, MUNICIPIUL
ORADEA, 417515, BIHOR,
ROMANIA

1530

12/2019

07/2021

MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni
Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă

Titular vechi și adresă

Titular nou și adresă

BOPI

M 2001 ANTREFRIG
01980
046134

HAMÉ S.R.O., NA
VITANA, a.s., BYŚICE,
11/2001
DRAHÁCH 814,
MÉLNICKÁ 133, DISTRICT
KUNOVICE, 686 04, CEHIA OF MÉLNIK, 27601, CEHIA

M 2018 eB HOLDING
02692 BUCUREŞTI
157132

COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA
BUCUREŞTI SA,
SPLAIUL UNIRII, NR.
76, CORP A, MEZANIN
ŞI ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

COMPANIA MUNICIPALĂ 09/2018
ENERGETICA SERVICII
BUCUREŞTI SA, SPLAIUL
UNIRII, NR.76, CLĂDIREA
RIVER PLAZA, CORP A,
ETJ. MEZANIN ŞI ETJ. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2020 Velingrad
03517

AQUAREX-V EAD, STR.
SVETI KIPRIYAN, NR. 44A,
MLADOST-2, BUSINESS
BUILDING KUBS, FL.
5, SOFIA, BULGARIA

”TYMBARK BULGARIA”
EOOD, KAZACHEVO,
LOVECH REGION,
MUNICIPALITY OF
LOVECH 5548, BULGARIA

1533

LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii

136542 M 2014 08444/
17/12/2014

Creditor

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA,NR.246C,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

1537

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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).
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

168257(R)

26/04/2031

5, 30

SC ROTTA NATURA SA

142354(R)

30/08/2031

35, 37, SC PROJECT IND SRL
39

007090(5R)

09/06/2031

32

THE COCA-COLA COMPANY

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

012332(4R)

15/05/2031

5

ELI LILLY AND COMPANY

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

119585(R)

19/05/2031

29, 30 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

119584(R)

19/05/2031

29, 30 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

SC PETOSEVIC SRL

012755(3R)

16/10/2031

29, 30 MARS INCORPORATED

SC PETOSEVIC SRL

115314(R)

07/02/2031

5

CABINET M. OPROIU SRL

123199(R)

02/05/2031

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
41, 43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123198(R)

02/05/2031

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
41, 43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123197(R)

02/05/2031

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
41, 43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123246(R)

02/05/2031

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
41, 43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123196(R)

02/05/2031

35, 36, SC NIRO INVESTMENT SA
41, 43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

119818(R)

11/05/2031

45

AGER GUARD SECURITY
S.R.L.

017593(3R)

04/04/2031

39

DOLLAR RENT A CAR, Inc.

PFIZER ITALIA SRL

1541

CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

018348(3R)

11/03/2031

30

Peanuts Worldwide LLC

116363(R)

15/04/2031

32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
Sp.K

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115501(R)

18/03/2031

9, 35

INTELLEMMI CONSULT SRL

116223(R)

12/07/2031

12, 37 RADU-ALEXANDRU
CORDOSAN

117325(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

115500(R)

18/03/2031

9, 35

INTELLEMMI CONSULT SRL

045168(2R)

23/05/2031

9, 16, Ministerul Culturii
35, 39,
40, 41,
42

016934(3R)

21/03/2031

4

016991(3R)

25/03/2031

16, 41 DALE CARNEGIE &
ASSOCIATES, INC.

045165(2R)

23/05/2031

9, 16, Ministerul Culturii
35, 39,
40, 41,
42

119816(R)

22/02/2031

4, 39

117057(R)

31/05/2031

7, 9,
SC ED ENGINEERING IMPEX
17, 37 SRL

COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

117058(R)

31/05/2031

7, 9,
SC ED ENGINEERING IMPEX
17, 37 SRL

COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

115951(R)

02/05/2031

35, 41, VKR HOLDING A/S
42

117426(R)

21/04/2031

36, 39, ŞUCU CAMELIA GEORGETA
43

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

118018(R)

18/10/2031

18, 25 UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

SC PETOSEVIC SRL

118145(R)

18/10/2031

25

SC PETOSEVIC SRL

116059(R)

25/05/2031

16, 35 LIDL STIFTUNG & CO. KG

SC LIAD IMPEX SRL

SC LIAD IMPEX SRL

ILLINOIS TOOL WORKS INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL
SC ROMINVENT SA

SC ALMATAR TRANS SRL

UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

1542
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

046112(2R)

27/04/2031

9, 16, RELX INC
35, 38,
41, 42

NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN CONSILIERE IN PI
SRL

048167(2R)

25/09/2031

38

INTELSAT LICENSE
HOLDINGS LLC

ROMINVENT S.A.

123393(R)

28/04/2031

9

INTEL CORPORATION

FRISCH & PARTNERS SRL

116932(R)

30/05/2031

9, 11,
35

SC PRIMATECH SRL

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

139764(R)

17/01/2031

29, 30, SC INTERMARK SRL
35

172105(R)

28/04/2031

16, 18, ASOCIATIA REACT
25, 28,
41

045259(2R)

23/01/2031

32, 35 INTERMARK S.R.L.

048339(2R)

23/01/2031

32, 35 INTERMARK S.R.L.

142789(R)

21/10/2031

30, 32 ALEXANDRU IAVER

ENACHE IP PARTNERS SRL

118006(R)

19/09/2031

41

SC HUMAN INVEST SRL

SC NOMENIUS SRL

120220(R)

28/03/2031

29

SC MONTANA POPA SRL

116769(R)

22/08/2031

2, 11, SC S&L TRUST CONSTRUCT
19, 35, SRL
37, 39

117533(R)

16/05/2031

38

045841(2R)

02/04/2031

30, 35, SC BOROMIR IND SRL
39

117966(R)

19/10/2031

29, 30, SC FLORISGIN IMPEX SRL
31, 35

116427(R)

16/05/2031

35, 38, CATIA NICULINA RADULESCU TUDOR GHEORGHE 41
ALAIN LOUIS MICHEL EMILE CABINET DE PROPRIETATE
BONTE
INDUSTRIALA

116381(R)

12/04/2031

9, 16, SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
35, 38,
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
41, 42
”ENESCU GABRIELA”

116770(R)

22/08/2031

2, 11, SC S&L TRUST CONSTRUCT
19, 35, SRL
37, 39

INTELLEMMI CONSULT SRL

KIA MOTORS CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

1543
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

115938(R)

12/04/2031

36

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

115889(R)

04/05/2031

36

SC BANCA TRANSILVANIA SA S.C.P.I. MILCEV BURBEA

002375(5R)

01/12/2030

7, 11

ARCHER WELL COMPANY
INC.

141269(R)

18/04/2031

9, 35, SC UNIVERSAL CONSTRUCT APPELLO BRANDS SRL
36, 37, MARKET SA
39, 42

045858(2R)

30/01/2031

5

114038(R)

01/11/2030

2, 29, DR. OETKER ROMANIA SRL
35, 39

ROMINVENT S.A.

114036(R)

01/11/2030

2, 29, DR. OETKER ROMANIA SRL
35, 39

ROMINVENT S.A.

114225(R)

01/11/2030

2, 29, DR. OETKER ROMANIA SRL
35, 39

ROMINVENT S.A.

002522(5R)

27/06/2031

32

ZMP Intellectual Property SRL

047778(2R)

17/08/2031

1, 2,
FORD MOTOR COMPANY
3, 4, 6,
7, 8, 9,
11, 12,
16, 17,
27

PETOSEVIC SRL

007081(5R)

17/05/2031

3, 5

PETOSEVIC SRL

116326(R)

02/05/2031

35, 36, PRIMARIA MUNICIPIULUI
41
BISTRITA

116325(R)

02/05/2031

35, 36, PRIMARIA MUNICIPIULUI
41
BISTRITA

120010(R)

20/05/2031

33

121552(R)

06/04/2031

30, 35, SC COANDI SRL
43

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

048569(2R)

09/05/2031

18, 25, SC MUSETTE EXIM SRL
42

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116469(R)

28/04/2031

35

142028(R)

04/05/2031

7, 12, SC IPSO SRL
16, 35

UPL Agricultural Solutions
Holdings B.V.

THE COCA-COLA COMPANY

FATER S.p.A.

VICENTE GANDIA PLA, S.A.

ROMINVENT S.A.

PETOSEVIC SRL

FRISCH & PARTNERS SRL

NICOLAE MITREA

1544

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

142029(R)

04/05/2031

7, 12, SC IPSO SRL
16, 35

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

046642(2R)

07/05/2031

33

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

048453(2R)

08/06/2031

1, 29, DF World of Spices GmbH
30, 31,
35, 39

FRISCH & PARTNERS SRL

047187(2R)

14/06/2031

42

ATP TOUR INC

ROMINVENT S.A.

047208(2R)

16/07/2031

5, 35

SC TERAPIA SA

047334(2R)

19/07/2031

5, 35

SC TERAPIA SA

047194(2R)

16/07/2031

5, 35

SC TERAPIA SA

047413(2R)

31/07/2031

33, 35 S.C. COMBIVRA S.A.

117092(R)

15/06/2031

36

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

117042(R)

15/06/2031

36

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

117041(R)

15/06/2031

36

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

000456(6R)

12/06/2031

29, 30, CADBURY UK LIMITED
31

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117487(R)

21/06/2031

8, 21

HELEN OF TROY LIMITED

FRISCH & PARTNERS SRL

047803(2R)

06/09/2031

25

LRC PRODUCTS LIMITED

108788(R)

27/01/2030

16, 20, SC NOBLESSE GROUP
38, 42 INTERNATIONAL S.R.L.

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN

055344(2R)

18/10/2031

36

JPMorgan Chase Bank, N.A.

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

055345(2R)

18/10/2031

36

JPMorgan Chase Bank, N.A.

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

055347(2R)

18/10/2031

36

JPMorgan Chase Bank, N.A.

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

048214(2R)

18/10/2031

16, 36 JPMorgan Chase Bank, N.A.

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

046727(2R)

01/06/2031

9

RATZA & RATZA SRL

SC LARLEXMAR COM SRL

KYE INTERNATIONAL CORP
1545
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117227(R)

19/04/2031

25, 35, SC HA HA HA PRODUCTION
41
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

117226(R)

19/04/2031

25, 35, SC HA HA HA PRODUCTION
41
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

046543(2R)

24/05/2031

5

117111(R)

27/07/2031

35, 42 SC LA MAISON SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

046978(2R)

06/04/2031

9, 16, SC MEDIAFAX SA
35, 38,
41, 42,
43, 44,
45

SC ROMPATENT DESIGN

114746(R)

04/02/2031

41, 42 CENTRUL DE CREAŢIE, ARTĂ
ŞI TRADIŢIE AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI - CreArT

116422(R)

06/05/2031

25, 35 SC PREMIUM FOOTWEAR
SRL

117734(R)

09/08/2031

35, 38, EURO VABE GROUP S.R.L.
41

122720(2R)

07/04/2041

18, 25 LEONARDO SHOES &
ACCESORII S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

126116(R)

07/04/2031

25

LEONARDO SHOES &
ACCESORII S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

157980(R)

07/04/2031

25

LEONARDO SHOES &
ACCESORII S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046790(2R)

25/05/2031

6, 8,
DAN VIOREL SUCU ( persoană CABINETUL INDIVIDUAL DE
11, 18, fizică)
PROPRIETATE INDUSTRIALA
20, 21,
ALEXANDER POPA
22, 24,
26, 27,
35, 39

EGIS GYOGYSZERGYAR ZRT.
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WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
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048733(2R)

25/05/2031

8, 21, DAN VIOREL SUCU ( persoană CABINETUL INDIVIDUAL DE
22, 24, fizică)
PROPRIETATE INDUSTRIALA
26, 27
ALEXANDER POPA

046789(2R)

25/05/2031

6, 8,
DAN VIOREL SUCU ( persoană CABINETUL INDIVIDUAL DE
11, 18, fizică)
PROPRIETATE INDUSTRIALA
20, 21,
ALEXANDER POPA
22, 24,
26, 27,
35, 39

048732(2R)

25/05/2031

6, 8,
DAN VIOREL SUCU ( persoană CABINETUL INDIVIDUAL DE
11, 18, fizică)
PROPRIETATE INDUSTRIALA
20, 21,
ALEXANDER POPA
22, 24,
26, 27,
35

127873(R)

18/08/2031

41

046134(2R)

03/05/2031

29, 35, Orkla Foods Česko a Slovensko RODALL S.R.L. Agenţie de
39
a.s.
Proprietate Industrială

171967(R)

01/08/2031

29

SC SALBAC SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

119657(R)

12/04/2031

30

SC STAR FOODS EM SRL

PETOSEVIC SRL

114748(R)

07/02/2031

39

NORDVEST NETWORK S.R.L: RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

018065(3R)

19/06/2031

30

Intercontinental Great Brands
LLC

018059(3R)

19/06/2031

29, 30 Mondelez Europe GmbH

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

018058(3R)

19/06/2031

30

Intercontinental Great Brands
LLC

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

007104(5R)

17/06/2031

30

KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY
APS

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

007078(5R)

17/05/2031

30

Intercontinental Great Brands
LLC

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117326(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

URS CERTIFICĂRI SRL

1547

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

IRARDI CONSULTING SRL
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117327(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

018220(3R)

09/04/2031

21, 25 ANHEUSER-BUSCH, LLC

Ratza si ratza SRL

018824(3R)

10/04/2031

33

117328(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

117329(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

047021(2R)

17/05/2031

6, 9,
DIAGEO NORTH AMERICA INC RATZA & RATZA SRL
14, 16,
18, 21,
24, 25,
26, 28,
42, 43,
44, 45

047990(2R)

10/04/2031

9

ORACLE AMERICA, INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

046536(2R)

25/04/2031

5

SC ZENTIVA SA

RATZA & RATZA SRL

046633(2R)

09/05/2031

9, 16, ACCENTURE GLOBAL
35, 36, SERVICES LIMITED (IRISH
37, 41, CORPORATION)
42

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

007076(5R)

17/05/2031

30

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046668(2R)

31/05/2031

32, 33, BELLES MARKS LTD
35

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

047463(2R)

31/05/2031

32, 33, BELLES MARKS LTD
35

AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

046846(2R)

12/06/2031

2

Ratza si ratza SRL

038934(2R)

27/04/2029

16, 35, SC MEDIAFAX GROUP SA
40

SC ROMPATENT DESIGN SRL

040346(2R)

19/04/2029

16, 35, SC MEDIAFAX GROUP SA
40

ROMPATENT CONSULTING
SRL

040347(2R)

19/04/2029

16, 35, SC MEDIAFAX GROUP SA
40

ROMPATENT DESIGN SRL

117330(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

116874(R)

28/06/2031

6, 17, SC GEALAN ROMANIA SRL
19, 20,
35

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

DIAGEO NORTH AMERICA INC RATZA & RATZA SRL

Intercontinental Great Brands
LLC

Akzo Nobel Coatings
International B.V.
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014811(3R)

22/04/2027

1

THE DOW CHEMICAL
COMPANY

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

117132(R)

06/07/2031

3, 5

SC INTERSTAR CHIM SA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

121885(R)

11/07/2031

3, 5

SC INTERSTAR CHIM SA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

162738(R)

19/08/2031

9

AVer Information Inc.

ROMINVENT S.A.

002502(5R)

09/06/2031

3, 5

THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA

120657(R)

05/10/2031

7, 8, 9, SC NETWORK ONE
11, 16, DISTRIBUTION SRL
28, 35,
36, 37,
38, 39,
41, 42

ALACARTE IP SRL

120656(R)

05/10/2031

7, 8, 9, SC NETWORK ONE
11, 16, DISTRIBUTION SRL
28, 35,
37, 38,
42

ALACARTE IP SRL

117138(R)

03/10/2031

31, 35, BRATIA PEPECH OOD
39, 42

ALCARTE IP SRL

118019(R)

18/10/2031

35, 41 SC GAMING CONSULTING
SRL

066648(R)

02/11/2024

16, 29, SC MEDA PROD 98 SA
30, 31,
32, 33,
39, 43

066649(R)

02/11/2024

16, 29, SC MEDA PROD 98 SA
30, 31,
32, 33,
39, 43

116132(R)

28/07/2031

12, 37 SC ELIT ROMANIA PIESE
AUTO ORIGINALE SRL

116131(R)

28/07/2031

12, 37 SC ELIT ROMANIA PIESE
AUTO ORIGINALE SRL

116133(R)

28/07/2031

12, 37 SC ELIT ROMANIA PIESE
AUTO ORIGINALE SRL

141512(R)

14/06/2031

3, 8, 9, ANDREI MARILENA
10, 11 BĂLUȚĂ PAULA SIMONA

1549

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA
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141046(R)

14/06/2031

3, 8, 9, ANDREI MARILENA
10, 11 BĂLUȚĂ PAULA SIMONA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

019053(3R)

27/05/2031

34

PT. Sumatra Tobacco Trading
Comopany

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

018358(3R)

05/06/2031

3

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

019083(3R)

31/07/2031

5

MERCK SHARP & DOHME
CORP.

017833(3R)

13/11/2031

12

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI ZMP Intellectual Property SRL
KAISHA (cunoscuta si sub
numele comercial TOYOTA
MOTOR CORPORATION)

046614(2R)

23/05/2031

19

TEGOLA ROMANIA SRL

047018(2R)

23/05/2031

35

TEGOLA ROMANIA SRL

118269(R)

02/11/2031

34

JT INTERNATIONAL SA

119270(R)

28/10/2031

29, 31, SC ROM-FUNGHI SRL
39

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

046616(2R)

23/05/2031

35

MITSUBISHI SHOJI KAISHA
LIMITED

ROMINVENT S.A.

122149(R)

28/10/2031

35

SC MUSSE TRADE SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

046617(2R)

23/05/2031

35

MITSUBISHI SHOJI KAISHA
LIMITED

ROMINVENT S.A.

120930(R)

23/11/2031

19, 20, SC INTERNATIONAL SA
30, 35,
36, 37,
38, 39,
41, 43,
44

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API

116989(R)

22/12/2030

18, 25 real GmbH

S.C.P.I MILCEV BURBEA

116292(R)

06/05/2031

41

118951(R)

17/11/2031

39, 43 SC KARPATEN TURISM SRL

047288(2R)

27/06/2031

29

MITSUBISHI SHOJI KAISHA
LIMITED

047195(2R)

16/07/2031

5, 35

SC TERAPIA SA

RATZA & RATZA SRL

FUNDATIA PENTRU
DEZVOLTAREA SOCIETATII
CIVILE

1550

ROMINVENT S.A.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

Titular

Mandatar

(732)

(740)

047777(2R)

17/08/2031

1, 2,
FORD MOTOR COMPANY
3, 4, 6,
7, 8, 9,
11, 12,
16, 17,
27

049088(2R)

07/11/2031

38, 42 AT & T INTELLECTUAL
PROPERTY II, L.P.

ZMP Intellectual Property SRL

114032(R)

01/11/2030

29, 30 SC SCANDIA ROMANA SA

MDA Intellectual Property S.R.L.

114031(R)

01/11/2030

29, 30 SC SCANDIA ROMANA SA

MDA Intellectual Property S.R.L.

114033(R)

01/11/2030

29, 30 SC SCANDIA ROMANA SA

MDA Intellectual Property S.R.L.

007200(5R)

12/04/2031

33

117695(R)

01/09/2031

32, 35, SC BERMAS SA
39

115703(R)

04/05/2031

29

SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

115701(R)

04/05/2031

29

SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

115702(R)

04/05/2031

30

SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

116854(R)

04/05/2031

29, 30, SC PROFI ROM FOOD SRL
31

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA

114923(R)

24/02/2031

35, 36, SC SUDREZIDENTIAL REAL
38
ESTATE SRL

123313(R)

20/01/2031

37

118712(R)

29/09/2031

16, 34, SC LORECO INVESTMENTS
35, 36, SRL
37, 41,
42, 43,
45

117693(R)

01/09/2031

32, 35, SC BERMAS SA
39

117694(R)

01/09/2031

32, 35, SC BERMAS SA
39

007105(5R)

17/06/2031

7

BEAM SUNTORY UK LIMITED S.C.P.I MILCEV BURBEA

SC EUROPROFIL SRL

MAYTAG PROPERTIES, LLC

1551

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL
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172296(R)

11/05/2031

45

GIUSEPPE SCOCCA

NOMENIUS SRL

152536(R)

19/09/2031

5

SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GmbH

RATZA & RATZA SRL

119501(R)

13/10/2031

32

SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

121504(R)

21/07/2031

35, 36, SC LOGISTIC PARK SA
37, 39

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

116885(R)

21/06/2031

30

SC PROFI ROM FOOD SRL

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

116692(R)

19/07/2031

45

SC JUD PAZA SI ORDINE AG
SRL

116304(R)

31/05/2031

30

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

047178(2R)

30/05/2031

5, 35,
39

SC MEDUMAN SA

118109(R)

30/09/2031

5

SC COSMO PHARM SRL

INTELLEXIS SRL

116912(R)

23/05/2031

5, 35

SC AUTO NEW BUSINESS
VISION SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA

047677(2R)

20/08/2031

1, 5, 44 GENZYME CORPORATION

RATZA & RATZA SRL

120302(R)

17/05/2031

11, 35, SC TERMOTEMP SRL
37, 42

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

048869(2R)

23/07/2031

9, 16, HASBRO INC
38, 41,
42

ROMINVENT S.A.

116488(R)

20/06/2031

35, 39, PAVEL CALIN MUNTEANU
41, 43

BRAND LEADER

116192(R)

19/05/2031

6, 35

CAROL VERES

133514(R)

12/12/2031

44

ROXANA STEFANESCU

118167(R)

14/11/2031

16, 29, TRANSILVANIA NUTS SRL
30, 31,
32, 35,
39, 40,
41, 43

118169(R)

14/11/2031

16, 29, TRANSILVANIA NUTS SRL
30, 31,
32, 35
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047152(2R)

03/07/2031

3, 21

SC INTERSTAR CHIM SA

TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

053598(2R)

03/07/2031

3

SC INTERSTAR CHIM SA

SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

118023(R)

20/10/2031

35

SC DUO SRL

117163(R)

21/07/2031

5

SANOFI

128425(R)

22/09/2031

38, 45 SC DARYAN SERVICII DE
SECURITATE SRL

121448(R)

16/06/2031

35, 38, SOCIETATEA ROMANA DE
41, 42 TELEVIZIUNE

117890(R)

20/05/2031

5, 35

116836(R)

06/06/2031

1, 3, 5, STOIADINA ASLĂU
28, 39

117891(R)

20/05/2031

5, 35

SC BIOFARM SA

115866(R)

03/05/2031

5, 35

SC BIOFARM SA

021292(3R)

04/07/2031

7, 8,
SHARP KABUSHIKI KAISHA
14, 16 cunoscuta sisub denumirea
comerciala de SHARP
CORPORATION

117892(R)

20/05/2031

5, 35

SC BIOFARM SA

116554(R)

20/05/2031

5, 35

SC BIOFARM SA

118671(R)

20/05/2031

5, 35

SC BIOFARM SA

117893(R)

20/05/2031

5, 35

SC BIOFARM SA

122724(R)

24/10/2031

30, 35 SC L&N NICK SRL

118500(R)

30/11/2031

35

118756(R)

09/11/2031

41, 43 CARTIANU TEODOR
CRISTIAN

143558(R)

09/08/2030

35, 41 SC BETACO AUTOCLIMA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123009(R)

09/11/2031

41

CARTIANU TEODOR
CRISTIAN

121782(R)

09/11/2031

41

CARTIANU TEODOR
CRISTIAN

RATZA & RATZA SRL

SC BIOFARM SA

ZMP Intellectual Property SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

SC ECOROISCERT SRL
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117407(R)

28/10/2031

6, 11,
19

SC TEMAD CO SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116844(R)

06/06/2031

1, 3, 5 ASLĂU DANIEL

117463(R)

25/08/2031

42, 45 CONFEDERATIA
PATRONALA DIN INDUSTRIE,
AGRICULTURA, CONSTRUCTII
SI SERVICII DIN ROMANIA CONPIROM

117334(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

117335(R)

23/05/2031

30

BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

117332(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

IRARDI CONSULTING SRL

117331(R)

23/05/2031

29, 30 BUCURIA SA

SC IRARDI CONSULTING SRL

047286(2R)

23/07/2031

32

SC REWE ROMANIA SRL

ROMINVENT S.A.

116992(R)

30/06/2031

41

SC CLUB KING SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

118678(R)

21/06/2031

35, 38 SC MEDICAL SHOPPING
ZONE SRL

117894(R)

09/06/2031

35

049627(2R)

30/07/2031

32, 35, SC ALEXANDRION GRUP
39
ROMANIA SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

052343(2R)

03/07/2031

33, 35, SC ALEXANDRION GRUP
39
ROMANIA SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

047730(2R)

03/07/2031

33, 35, SC ALEXANDRION GRUP
39
ROMANIA SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

051682(2R)

10/12/2031

29, 35, SC SIGMA OVERSEAS
39
SOLUTIONS SOS SRL

053981(2R)

06/08/2031

9

AVX CORPORATION

047887(2R)

18/06/2031

35

Brailoiu Traian

117566(R)

10/10/2031

30, 35 S.C. ALPIN 57 LUX S.A.

002487A(4R)

17/05/2031

3

SA FARMEC SA

002487B(4R)

17/05/2031

3

SC FARMEC SA

RADULESCU BOGDAN
SPIRIDON

1554

ROMINVENT S.A.

CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA
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Nr. marcă

Data
expirării

Clase

(116)

(186)

(511)

119713(R)

14/10/2031

Titular

Mandatar

(732)

(740)

41, 42 SC DENTAL NEWS SRL

1555

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE

RETRAGERI
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului
Nr. depozit
M 2021 02992

Dată depozit
12/04/2021

Nr. marcă

Denumire Marcă
Nume titular
Clase
casa despi Cidru
BIO BANAT ORG SRL,
Artizanal Genesis de la STRADA ALBINELOR,
Casa Despi
NR. 40, PARTER,
JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIȘOARA, 300244,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2021 01927

11/03/2021

La Marius Rusu

MOISE RUSU,
COMUNA VERNEȘTI,
JUDEȚUL BUZĂU, SAT
CÎNDEȘTI, BUZĂU,
ROMANIA

M 2021 04431

07/06/2021

Brainia - the smart
choice

SMART DRINK&FOOD
S.R.L., STR. PETRE
LINTEȘ NR. 4,,
CAMERA NR.1,
SECTORUL 5,
BUCURESTI,
ROMANIA

M 2019 04246

10/06/2019

LA RUSU

MOISE RUSU,
COMUNA VERNEȘTI,
JUDEȚUL BUZĂU, SAT
CÎNDEȘTI, BUZĂU,
ROMANIA

M 2020 07093

05/10/2020

SOSTENIA

SC SOSTENIA SRL,
STR. CLUCERULUI
NR. 2, CAM. C2, BL.
36, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020 07094

05/10/2020

SOSTENIA

SC SOSTENIA SRL,
STR. CLUCERULUI
NR. 2, CAM. C2, BL.
36, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021 04060

21/05/2021

KARPATEN MILK IGAZI KARPATEN MILK
SAJT, IGAZI íZ = AZ
SRL, NR. 318, JUD.
IGAZI SAJT íZE!
HARGHITA, VALEA
STRAMBA, 537309,
HARGHITA, ROMANIA

M 2021 03940

19/05/2021

AVOCATEX.RO

1561

BROASCĂ BOGDAN
VIOREL, STR. SOLDAT
GHIŢĂ ŞERBAN NR.
18, BL. 8E, SC. A, ET.
3, AP. 13, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozit
M 2021 04583

Dată depozit
11/06/2021

Nr. marcă

Denumire Marcă
PASUL PALMA

1562

Nume titular
PEL-ILIE S.R.L.,
STR. ALEXANDRU
CEL BUN, NR. 55,
SAT BOSANCI, JUD.
SUCEAVA, COMUNA
BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

Clase

LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

M 2020 05738 /

GEISHA COSMETICS SRL

3 - Articole de toaletă nemedicinale cu excepţia
şampoanelor şi săpunurilor nemedicinale,
pastă de dinţi nemedicinală, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
8 - Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35 - Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

3neschimbată
8neschimbată
10 neschimbată
35 neschimbată
44 neschimbată

M 2020 05875 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL

29 - Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne

29 - modificată
35 - ștearsă
39 - ștearsă

M 2020 06060 / SC NOMENIUS SRL

GESTO ATU SRL

9 - Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, echipament pentru scufundări,

9 - modificată

1565
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depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
magneţi, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, materiale înregistrate,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive electrice științifice
și de laborator pentru tratament, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, componente
electrice și electronice, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, echipamente de
comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru IT/AV și telecomunicații, dispozitive de
control și regulatoare, aparate de înregistrare
de date, dispozitive de măsurare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
dispozitive de testare și controlul calității,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lasere, potențiatoare optice, baze de date
computerizate (programe), conținut media
descărcabil, software, dispozitive de control al
accesului, alarme și echipamente de avertizare,
1566

Observatii

35 neschimbată
42 neschimbată
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depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

aparate de semnalizare, dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, antene și componente
ale acestora, cabluri și fire electrice, circuite
electrice și circuite imprimate, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
echipamente de radiodifuziune, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, echipament de comunicație punct-lapunct, calculatoare, calculatoare și hardware
de calculator, terminale de plată, dispozitive
de distribuire și sortare a banilor, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, distribuitoare de bilete,
componente și piese de calculator, software
pentru sisteme de operare pe calculator,
interfețe (informatică), platforme de software
de calculator, software de inteligență artificială,
aplicații softwaredescărcabile, software pentru
jocuri, software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de sistem și de suport de sistem și
firmware, software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru aplicații web și
servere.
35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de administrare
1567

Observatii
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Nr. depozit,
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depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, prelucrare de date,
sistematizare și management, compilare
de informații comerciale, compilare de date
statistice, compilare de registre comerciale,
compilare de cataloage de afaceri, compilarea
de date statistice privind afacerile, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, compilare și analiză de informații și
date cu privire la managementul afacerilor,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
42 - Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul IT, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), dezvoltare
software, programare și implementare,
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, securitate, protecție și reconstituire
IT, servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de duplicare
și conversie a datelor, criptografierea datelor
și servicii de codificare, software ca serviciu
(SAAS), platformă ca serviciu (PAAS), platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.
M 2020 06150 / CAVESCU SI ASOCIATII SRL

ADRIAN STOICA

35 - Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
1568

25 - ștearsă
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depozit,
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Mandatar

Nume titular
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publicare
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online în legătură cu: articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte
pentru protejarea hainelor, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), baie (halate de
-), bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, bluze și șorturi pentru sport, bluzițe
de noapte, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
bodyuri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
1569

Observatii

35 neschimbată
37 neschimbată
39 neschimbată
43 neschimbată
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Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare
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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,
1570

Observatii
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Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare
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femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăc ăminte 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,
1571

Observatii
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publicare
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pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație de
piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii lungi
de seară, rochii pentru femei, rochii pentru
gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri,
șaluri și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
1572

Observatii
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(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,
1573
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sandale de damă, sandale pentru bebeluși,
sandale tip sabot, sneakers, șlapi, teniși, șosete
joase pentru încălțăminte, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole din piele
care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene,
pălării clopot, pălării cu borul mare, pălării de
modă, pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării
de soare, pălării din blană, pălării din lână,
pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
37 - Demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor (servicii
de construcții), servicii consultative privind
construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
1574
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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.
39 - Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
43 - Servicii de baruri, servicii de bufete cu
autoservire, servicii de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
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bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de restaurante private în cluburi, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete (mâncare și băutură), servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, sevicii de baruri
care servesc bere.
M 2020 07388 / VLAD I. ANDA CABINET DE
ALEXANDRA-DIANA BUCURPROPRIETATE INDUSTRIALĂ SABĂU

1576

25 - Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte și pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte de stradă, jachete și sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii pentru femei,
costume de baie, mănuși (îmbrăcăminte), fuste,
toate produsele menționate anterior cu excepția
uniformelor de lucru, articolelor de îmbrăcăminte
de lucru, încălțăminte și articolelor de lucru
pentru acoperirea capului.

25 - modificată
28 neschimbată
35 - modificată
42 - modificată
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28 - Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii de mobilier
pentru păpuși (jucării), aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de joacă
educative (jocuri), balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), baloane pentru joacă,
blocuri de construcție (jucării), căluți-balansoar
(jucării), căsuțe de jucărie, corturi de joacă,
console de jocuri portabile, costume de carnaval
pentru copii, castele gonflabile pentru copii,
călușei (jucării), corzi de sărit, coșuri de baschet,
discuri de aruncat (jocuri cu inele), articole
de joacă (echipament) pentru locuri de joacă
pentru copii, articole de joacă (echipamente)
pentru terenuri de joacă, echipament pentru
înot (articole sportive), instrumente muzicale
de jucărie, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
muzicale, jucării gonflabile, jucării din lemn,
jucării din plastic, jucării din metal, jucării din
pânză, jucării din cauciuc, jucării de pluș, jucării
pentru nisip, jocuri electronice cu caracter
educațional.
35 - Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
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de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de comenzi de cumpărare online, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, marketing şi
servicii de comerţ online şi offline cu produse de
îmbrăcăminte, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de încălțăminte,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de comerţ online şi offline
cu jucării, toate serviciile menționate anterior cu
excepția uniformelor, încălțăminte și articolelor
de îmbrăcăminte de lucru, de siguranță sau
îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte și
articole de lucru pentru acoperirea capului.
42 - Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar, creaţii de
modă, găzduire de conţinut digital, şi anume
găzduire de jurnale şi bloguri online, toate
serviciile anterior menționate cu excepția
uniformelor de lucru, îmbrăcăminte de lucru,
de siguranță sau articolelor de îmbrăcăminte
1578
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de protecție, încălțăminte și articolelor de lucru
pentru acoperirea capului.
M 2020 07402 / CABINET INDIVIDUAL
MIHAI CONSTANTIN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

45 - Însoţire/escortare în societate (însoţire),
servicii de agenţii de detectiv, servicii de pază,
investigaţii privind persoanele dispărute,
monitorizarea alarmelor de securitate şi
antifurt, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de gardă de corp, investigaţii privind
trecutul persoanelor, consultanţă în ceea ce
priveşte securitatea fizică, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
urmărirea bunurilor furate.

25 - ștearsă
35 - ștearsă
41 - ștearsă
45 neschimbată

M 2020 07512 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API

9 - Încălțăminte de protecție, încălțăminte
împotriva accidentelor, încălțăminte industrială
de protecție, încălțăminte de protecție
împotriva incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, încălțăminte
de protecție (împotriva accidentelor sau
vătămării), încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor și focului, încălțăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor, încălțăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, cizme
(încălțăminte de protecție), încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
focului, încălțăminte de protecție împotriva
deversărilor de substanțe chimice.
10 - Încălțăminte ortopedică, tălpi pentru
încălțăminte (ortopedice), inserții ortopedice

9neschimbată
10 neschimbată
25 neschimbată
35 - modificată

LEON COMFORT STEP KFT
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pentru încălțăminte, ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, pantofi ortopedici, tălpi pentru
pantofi (ortopedice), suporturi arcuite pentru
pantofi ortopedici, branțuri cu pernițe pentru
pantofi (ortopedice), pernițe pentru pantofi,
de uz ortopedic, branțuri pentru pantofi, de uz
ortopedic.
25 - Saboți (încălțăminte), încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte de lucru nu pentru
protecție, încălțăminte pentru antrenament,
branțuri pentru încălțăminte, articole de
încălțăminte, încălțăminte pentru munte,
tălpi de încălțăminte, încălțăminte de stradă,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru femei, tocuri pentru încălțăminte,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), încălțăminte pentru
timpul liber, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte sport cu platformă, nu ortopedică,
branțuri pentru pantofi, altele decât cele de
uz ortopedic, huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, pantofi de ocazie,
pantofi de sport, pantofi de stradă, pantofi cu
toc înalt, pantofi cu talpă joasă, pantofi comozi
pentru activități în timpul liber, dispozitive anti1580
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derapante pentru cizme si pantofi, saboți, limbi
de pantofi și ghete (părți de încălțăminte),
sandale, sandale tip sabot, sandale de damă,
sandale bărbătești, papuci confecționați din
piele, pantofi din piele, papuci din piele.
35 - Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălţăminte, îmbrăcăminte şi echipamente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, îmbrăcăminte şi
echipamente medicale, servicii de vânzare
online referitoare la încălţăminte, îmbrăcăminte
şi echipamente medicale, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comandă
online pentru cumpărare (pentru terţi), servicii
de intermediere comercială, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru terţi, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le cumpere
comod, toate serviciile enumerate referitoare
la îmbrăcăminte, încălţăminte şi echipamente
medicale.
M 2020 07715 /

LIFELINE SERVICES SRL

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
1581
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42 - modificată
44 - modificată
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oameni și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42 - Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, toate serviciile anterior menționate
în legătură cu celule stem, produse de terapie
celulară, recolatare și depozitare/stocare de
celule stem.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, toate
serviciile anterior menționate în legătură cu
celule stem, produse de terapie celulară,
recolatare și depozitare/stocare de celule stem.
M 2020 08584 / SC NOMENIUS SRL

DROPY STORE SRL

3 - Ceară de croitorie, preparate pentru igiena
orală, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
hârtie abrazivă pentru unghii, sclipici pentru
unghii, adeziv pentru extensii de păr, adezivi
pentru fixarea meșelor.
14 - Casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, bijuterii, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
1582
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cronometrare, cutii din metale prețioase, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
mărgele pentru meditație, monede de colecție,
monede, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, statuete și figurine, din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, instrumente
cronologice, produse de bijuterie, accesorii
pentru ceasuri, ceasuri.
18 - Articole vestimentare pentru animale,
borsete, cutii de machiaj, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cravate, ghiozdane școlare,
ghiozdane, genți universale de sport cu rotile,
gentuțe cosmetice, huse pentru costume,
cămăși și rochii, plase de cumpărături, lădițe
pentru cosmetice (fără conținut), mini-rucsacuri,
portmonee, portofele, poșete, rucsacuri, ranițe,
poșetuțe, sacoșe de umăr, serviete, suporturi
pentru cărți de vizită, truse de toaletă (fără
conținut), blană artificială.
21 - Pulverizatoare de parfum, arzătoare de
parfum, aparat pentru parfumarea aerului,
suporturi pentru bețișoare parfumate, bureței
pentru machiaj, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ustensile cosmetice
1583

Observatii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr. depozit,
dată
depozit,
nr. marcă

Mandatar

Nume titular

BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare

Observatii

și de toaletă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparat de masaj pentru pielea capului, aparate
de demachiat, non-electrice, aparate pentru
demachiere, electrice, aplicatoare cosmetice,
bărbierit (pămătufuri pentru -), bureți de
toaletă, bureți cosmetici, bureți, boluri, borcane
pentru bile demachiante din bumbac, bureți
de mare naturali, căzi, cădițe pentru bebeluși,
centuri pentru machiori, discuri de exfoliere a
picioarelor, dispensere de șervețele pentru față,
dozatoare de săpun, dozatoare de gel de duș,
distribuitoare pentru cosmetice, dispozitive de
demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, flacoane pentru parfum,
perii cosmetice, pensule pentru buze, pensule
pentru contur de ochi, perii de baie, perii pentru
spate, perii pentru unghii, periuțe pentru gene,
perii pentru curățarea pielii, pudră cosmetică
compactă, portfarduri [accesorizate], pipete
pentru uz casnic, piepteni electrici, piepteni,
rafturi pentru cosmetice, pulverizatoare de uz
casnic, spatule cosmetice, savoniere, recipiente
pentru cosmetice, suporturi pentru prosoape,
sacoșe termoizolante, recipiente termoizolante
pentru alimente.
25 - Articole de îmbrăcăminte.
M 2021 00759 /

MOBILE TECH PROTECTION
SRL

1584

9 - Mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate și instrumente pentru

9neschimbată
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electricitate, cu excepția celor destinate pentru
a fi utilizate în industria feroviară și în domeniul
tehnologiilor privind siguranța feroviară, cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, cu excepția
celor destinate pentru a fi utilizate în industria
feroviară și în domeniul tehnologiilor privind
siguranța feroviară, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, materiale înregistrate, magneţi,
echipament pentru scufundări, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, cu excepția celor destinate
pentru a fi utilizate în industria feroviară și
în domeniul tehnologiilor privind siguranța
feroviară, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, cu
excepția celor destinate pentru a fi utilizate în
industria feroviară și în domeniul tehnologiilor
privind siguranța feroviară, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, huse pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
căști pentru telefoane, baterii pentru telefoane,
etuiuri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, tastaturi pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, căști
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pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, etuiuri
pentru telefoanele celulare, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, dispozitive mâini
libere pentru telefoane, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, telefoane alimentate
cu energie solară, prize de extensie pentru
telefoane, cabluri USB pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
camere video pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, huse din
piele pentru telefoane inteligente, surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, stații de andocare pentru
laptop, încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
huse pentru calculatoare de tip laptop, ceasuri
inteligente, modemuri pentru calculatoare,
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cabluri pentru calculatoare, componente pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, controlere
pentru calculatoare, huse (adaptate) pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, huse adaptate pentru calculatoare,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
huse pentru calculatoare tabletă, adaptoare
ethernet, adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare pentru imprimante, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, adaptoare
pentru cabluri, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, brățări inteligente,
cititoare de carduri inteligente, carduri inteligente
fără conținut, încuietori inteligente pentru
uși, dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, brăţări inteligente care
transmit date către ceasuri inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinaţie cu
hainele.
M 2021 02427 /

DOGANAY GIDA SRL

30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
30 orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
neschimbată
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), toate
acestea cu excepția pufuleților, a pufuleților
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înveliți în ciocolată, a fisticului, alunelor, nucilor,
arahidelor, migdalelor, a cajuului, stafidelor
învelite în ciocolată.
M 2021 03453 /

S.C. GRUP GENERAL ID
S.R.L.

3 - Bureți impregnați cu produse de toaletă,
produse de toaletă, produse de toaletă
nemedicinale, burete impregnat cu săpun,
ceară de parchet, ceară naturală pentru podele,
ceară pentru lustruit, ceară pentru parchet,
ceară preparată pentru lustruire, coloranți
pentru toaletă, compoziții de curățare pentru
toalete, compoziții pentru strălucirea podelelor,
compoziții pentru curățarea geamurilor,
cârpe impregnate pentru lustruit, produse de
curățat, decapanți, decapanți pentru ceară
de pardoseli (preparate pentru curățare),
produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricație, detartranți
de uz casnic, detartranți praf folosiți pentru
mașina de spălat, detergent pentru spălare,
detergent solid, cu eliberare în timp, pentru
țevi de evacuare, detergenți, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, detergenți,
alții decât cei folosiți în timpul proceselor de
fabricație și decât cei de uz medical, detergenți
lichizi pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru mașini de spălat vase sub formă de
gel, detergenți pentru rufe, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți pentru vasul wc,
detergenți sub formă de spumă, geluri de
curățare pentru wc-uri, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
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preparate pentru îndepărtarea ruginii, odorizante
de casă, lichid pentru spălarea vaselor, lichide
antiderapante pentru dușumele, lichide de
curățare, lichide degresante, preparate pentru
lustruire, ceară pentru parchet, pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, preparate de
curățare pentru plăci de gresie, preparate de
curățare pentru sticlă, preparate decapante,
preparate degresante de uz casnic, preparate
detartrante de uz casnic, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate pentru curățarea scurgerilor,
preparate pentru curățarea sticlei, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru înălbire (decoloranți)
de uz casnic, preparate pentru înălbire de uz
casnic, preparate pentru spălare, produs pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru ștergerea
petelor, produse antistatice de uz menajer,
produse antirugină (pentru îndepărtarea ruginii),
produse de curățare de uz casnic, produse de
curățare pentru metale, produse de curățare
sub formă de spray de uz casnic, produse de
curățare sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățat pentru cuptoare,
produse de curățat pentru toalete, produse de
desfundat chiuvete, produse de lustruire pentru
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suprafețe din crom, produse de lustruit, produse
de lustruit metalul, produse de înălbire de uz
casnic, produse degresante pe bază de solvenți,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse pentru clătire, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curățarea petelor,
produse pentru curățarea tapițeriei, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere, produse
pentru lustruirea mobilei, produse pentru
intensificarea acțiunii detergenților, produse
pentru lustruirea podelelor, produse pentru
spălare, produse pentru îndepărtarea adezivilor
folosiți la aplicarea accesoriilor false, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
petelor provocate de animalele de companie,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
sub formă de spray pentru curățarea geamurilor,
pulbere pentru spălarea rufelor, săpun de uz
casnic, săpun lichid pentru spălarea vaselor,
săpun pentru curățarea suprafețelor cu depuneri
de grăsime sau gudron, săpun praf, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șampon
de covoare, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, soluții pentru curățarea covoarelor,
soluții pentru scoaterea petelor (agenți de
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curățare), spray pentru luciu, spray-uri de
curățare, spray-uri de degresare, substanțe
pentru curățarea mochetelor, substanțe
degresante, substanțe de curățare pentru
congelatoare, substanțe de curățare pentru uz
casnic, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
substanță pentru lustruit podele, tablete pentru
mașini de spălat vase, uleiuri de curățare,
uleiuri naturale de curățare, uleiuri de pin pentru
curățarea pardoselilor, lavete impregnate
cu detergent pentru curățarea obiectivelor
fotografice, săpunuri de rufe.
16 - Saci de gunoi din hârtie sau plastic, saci
pentru coșul de gunoi din hârtie sau plastic,
pungi și saci de hârtie, hârtie pentru pungi și
saci, saci de gunoi din hârtie (pentru uz casnic),
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, saci
din plastic pentru coșul de gunoi, hârtie, hârtie
ondulată, prosoape de hârtie, hârtie de ambalaj,
șervețele din hârtie, cutii din hârtie, prosoape din
hârtie, batistuțe de hârtie, role de hârtie igienică,
prosoape de hârtie pentru față, prosoape de
hârtie pentru mâini, prosoape igienice din
hârtie pentru mâini, prosoape de hârtie utilizate
la curățenie, șervețele, șervețele de hârtie,
hârtie pentru șervețele, șervețele pentru baie,
șervețele din celuloză, șervețele de unică
folosință, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele din
hârtie pentru față, șervețele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de
hârtie pentru uz casnic, șervețele din celuloză
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de uz casnic, șervețele de hârtie de pus sub
cești, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, hârtie și carton, cârpe de șters
din hârtie, hârtie igienică, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
sub formă de rolă, ambalaje pentru mâncare,
ambalaje pentru cadouri, ambalaje vidate din
carton, ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje
din carton sau din hârtie pentru sticle, folii
transparente (papetărie), folii pentru ambalarea
alimentelor, folii transparente din plastic, folii din
plastic pentru ambalare, folii din plastic pentru
ambalat, folii din material plastic pentru ambalaj,
folii din materiale plastice pentru ambalat, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat, cutii
confecționate din carton, cutii confecționate din
carton ondulat, pungi pentru cadouri, pungi cu
mânere, pungi de congelator, pungi de hârtie,
pungi de hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi de gunoi din hârtie, pungi
din hârtie pentru alimente, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din plastic pentru ambalat, pungi
din hârtie pentru cadouri, pungi universale de
plastic, pungi pentru sandvișuri (hârtie), pungi
de ambalat din hârtie, pungi de plastic pentru
sandviș, pungi pentru cuburi de gheață, pungi
de plastic pentru împachetare, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de plastic pentru
cumpărături, pungi de hârtie folosite la coacere,
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pungi de hârtie de uz casnic, pungi din plastic
de uz casnic, pungi din hârtie pentru masa
de prânz, pungi de plastic pentru ambalat și
împachetat, pungi de plastic pentru copt în
cuptor, pungi pentru sandvișuri din hârtie sau
din plastic, traverse de masă din hârtie, cutii de
ambalat din carton.
21 - Dozatoare de șervețele, distribuitoare de
șervețele, suporturi pentru șervețele de masă,
lavete de spălat vase, bureți, bureți metalici,
bureți abrazivi, bureți pentru curățat, bureți
pentru vase, bureți pentru bucătărie, bureți de
toaletă, bureți pentru corp, bureți de menaj,
bureți din sârmă, bureți pentru curățare, bureți
pentru frecare, suporturi pentru bureți, bureți
de baie, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
metalici pentru curățat, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți artificiali pentru uz casnic, bureți
pentru raclete de geam, bureți de curățat de
uz casnic, bureți abrazivi pentru utilizare în
bucătărie (curățare), bureți abrazivi de bucătărie
sau de uz casnic, mopuri, capete de mop,
perii, perii pentru curățat, perii de baie, perii
de spălat, perii pentru spălat, perii de toaletă,
perii de curățare, perii (cu excepția pensulelor),
perii de curățare pentru cratițe, perii pentru
curățarea covoarelor, perii pentru spălarea
veselei, perii de sârmă pentru curățat, perii de
curățare a grătarelor, distribuitoare de săpun,
distribuitoare de șervețele pentru uz casnic,
cârpe de curățat, cârpe de curățat din microfibre,
cârpe de bumbac pentru curățat, cârpe de șters
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praful, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, distribuitoare de role de
hârtie igienică, folii pentru copt.
22 - Saci pentru depozitare, saci de rufe, saci
pentru dormit, saci fabricați din materiale textile,
saci de pantofi pentru depozitare, saci din
bumbac (pentru uz industrial), saci pentru
transportul materialelor în vrac, saci din plasă
pentru spălarea rufelor.
24 - Prosoape, prosoape cu glugă, prosoape
din frotir, prosoape de baie, prosoape de față,
prosoape de mâini, prosoape de plajă, prosoape
pentru față, prosoape pentru copii, prosoape
de bucătărie, prosoape din materiale textile,
prosoape mari de baie, prosoape de baie
mari, prosoape de șters paharele, prosoape
pentru șters sticlă, prosoape de uscat vesela,
prosoape confecționate din materiale textile,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
de bucătărie (materiale textile), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape de baie sub
formă de mănuși, prosoape (textile) pentru uz
în bucătărie, prosoape sub formă de turban
pentru uscarea părului, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape din
materiale textile vândute la pachet, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, prosoape
de baie care se pot înfășura în jurul corpului,
saci de dormit, cârpe de menaj pentru ștergerea
paharelor, traverse de masă, nu din hârtie.
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25 - Halate, halate de plajă, halate de baie,
halate de baie, halate de baie cu glugă, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor.
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M 2006 14017

089647

1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor
fotografice, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călire şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, acizi, produse chimice
pențru analize de laborator, cu excepția celor de
uz medical sau veterinar, preparate de diagnostic,
cu excepția celor de uz medical sau veterinar,
preparate bacteriene și bacteriologice, cu excepția
celor de uz medical sau veterinar, adezivi pentru
bandaje chirurgicale, preparate bacteriologice pentru
acetificare, preparate biologice, cu excepția celor
de uz medical sau veterinar, spirturi de oțet (acid
acetic dilat), acid clorhidric, clor, cloruri, acetilenă,
compoziții chimice rezistente la acizi, apret, carbon,
actiniu, gaze propulsoare pentru aerosoli, alaun,
alcaloizi, alcool, camfor de uz industrial, cauciuc,
alumină, amoniac, antimoniu, apă distilată, arsenic,
bariu, baze (preparate chimice), bicarbonat de pentru
scopuri farmaceutice, brom de uz chimic, nitrit de
bismut de uz chimic, catalizatori chimici, celuloză,
elemente chimice fisionabile, produse chimice de
uz industrial, reactivi chimici, cu excepția celor de
uz medical sau veterinar, acid clorhidric, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, cu excepția
celor de uz medical sau veterinar, uraniu, emolienți
industriali, getter (substanțe active chimic), materiale
plastice, preparate chimice de condensare, produse
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pentru purificarea apei și uleiurilor, fosfor, geluri
electroforetice, cu excepția celor de uz medical sau
veterinar, acizi grași, acizi minerali, nitrați, bactericide
pentru oenologie (preparate chimice folosite la
fabricarea vinului), filme Roentgen, senzibilizate,
dar neexpuse, produse de dezlipire, acid salicilic,
sulf, gaze de protecție pentru sudare, zaharină, plăci
fotosensibile, zirconiu, ceramică și produse ceramice,
silicați.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alcaloizi de uz medical, preparate
chimice de uz medical și farmaceutic, țesuturi
farmaceutice și chirurgicale, comprese, conductoare
chimice pentru electrozi de electrocardiograme,
cloroform, aminoacizi pentru scopuri medicale și
veterinare, preparate anticriptogamice, abrazivi
de uz dentar, acizi pentru uz farmaceutic, benzi
adezive pentru uz medical, preparate biologice de
uz medical, preparate contra degerăturilor, diastaze
de uz medical, detergenți de uz medical, tifon pentru
pansamente, infuzii medicinale, unguente pentru
degerături și scopuri medicale, cauciuc de uz dentar,
absorbante pentru uz medical, substanțe radioactive
pentru scopuri medicale, soluții pentru lentile de
contact, plasturi, preparate pentru purificarea aerului,
produse sicative de uz medical, alcooluri medicinale,
aldehide de uz farmaceutic, preparate albuminoase
de uz medical, aliaje din metale prețioase de uz
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dentar, substanțe caustice de uz farmaceutic,
anestezice, analgezice, antibiotice, antiseptice,
bandaje pentru pansaj, bandaje igienice, bandaje
scapulare de uz chirurgical, produse de uz medical
pentru îngrijirea gurii, loțiuni de uz medical, de uz
farmaceutic și veterinar, produse contraceptive
chimice, produse vezicante, plasturi, somnifere,
articole antimigrenoase, produse antidiuretice,
produse antihemoroidale, produse chimicofarmaceutice, oxigen de uz medical, pastile de uz
farmaceutic, substanțe astringente pentru scopuri
medicale, substanțe adaptate pentru scopuri medicale
cu acțiune în bolile de nervi, hârtie pentru cataplasme
cu muștar, săruri de uz medical, sedative, seruri,
culturi de microorganisme de uz medical, cultură
pentru bacteriologie, șervețele igienice, celuloză de
uz farmaceutic, produse de sterilizare, pansamente,
articole pentru pansamente, adezivi pentru proteze
dentare, tincturi de uz medical, tonice (medicamente),
vaccinuri, preparate cu vitamine, produse pentru
spălare, hormoni de uz medical, medicamente pentru
medicină umană, de uz dentar, de uz veterinar,
medicamente lichide, balsamice, seroterapice,
balsamuri, brățări de uz medical, dezinfectante
folosite pentru igienă, calmante, reactivi, reactivi
chimici de uz medical sau veterinar, capsule pentru
medicamente, proteze dentare, produse reactive,
substanțe radiologice de contrast de uz medical,
plasmă sanguină, sânge de uz medical, produse
de uz medical pentru diagnosticare, remedii de uz
dentar, veterinar și pentru medicina umană, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
antiparazitare, biocide.
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10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale pentru sutură, aparatură
pentru evaluarea şi examinarea diagnosticilor.

M 2008 06526

096645

43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare publică, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
creșă (creche), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
servicii de cafenea, servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de motel, servicii de case de vacanță, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, furnizarea de
facilități pentru camping, închirierea de scaune,
mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea sălilor
de ședințe, închirierea de locuințe pentru cazare
temporară, închirierea corturilor, închirierea clădirilor
transportabile, rezervări de hoteluri, rezervări pentru
cazarea temporară.

M 2009 07219

105340

45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi pentru satisfacerea
unor nevoi individuale, cercetare juridică, licențierea
proprietății intelectuale, servicii privind litigiile,
mediere, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică,
înregistrarea numelor de domenii (servicii juridice),
consiliere în domeniul proprietății intelectuale,
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consultanță în proprietate industrială, managementul
drepturilor de autor.

M 2009 09436

106606

28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport,
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, articole pentru tras cu
arcul, arcuri pentru tragere, zaruri, canturi de schiuri,
instrumente de pescuit, fluiere pentru vânătoare,
ghete de patinaj cu lame atașate, schiuri, legături
pentru schiuri, rachete de zapadă, mese de tenis de
masă, zăpadă artificială, pentru pomii de Crăciun,
pomi de Crăciun din material sintetic, suporturi
pentru pomii de Crăciun, zornăitoare (obiecte de
divertisment).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
licitare, organizare de târguri cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), împachetarea bunurilor, livrare de
produse, livrare de colete, livrare de corespondență.
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, programare computerizată, cnsultanță în
domeniul economisirii energiei, crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți.

M 2010 02874

111011

6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
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metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, articole de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în alte
clase, minereuri, țigle metalice, țigle metalice pentru
acoperișuri.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală,
bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, țigle de acoperiș, nemetalice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii de
achiziție pentru alte persoane (achiziție de produse
și servicii pentru alte întreprinderi), asistență în
domeniul afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.

M 2012 00163

120102

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, fructe, conservate,
fructe, înăbușite, salate de fructe, nuci, preparate,
legume, gătite, supe, salate vegetale, gustări pe bază
de fructe, humus (pastă de năut), brânză, smântână
(produse lactate), iaurt.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, chifle dulci, chifle
de pâine, fursecuri (biscuiți), torturi/prăjituri, plăcinte,
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sandvișuri, pizza, arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, ciocolată, cremă din ouă și lapte,
glazură de tort (glazurare), băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază de cacao,
pateuri (produse de patiserie).
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
smoothie-uri, pulberi pentru băuturile efervescente.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de cafenea, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar).

M 2012 00164

120103

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, fructe, conservate,
fructe, înăbușite, salate de fructe, nuci, preparate,
legume, gătite, supe, salate vegetale, gustări pe bază
de fructe, humus (pastă de năut), brânză, smântână
(produse lactate), iaurt.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, chifle dulci, chifle
de pâine, fursecuri (biscuiți), torturi/prăjituri, plăcinte,
sandvișuri, pizza, arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, ciocolată, cremă din ouă și lapte,
glazură de tort (glazurare), băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază de cacao,
pateuri (produse de patiserie).
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32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
smoothie-uri, pulberi pentru băuturile efervescente.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de cafenea, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar).

M 2013 00579

124756

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,
aparate de aer condiționat, aparate de odorizare
a aerului, aparate pentru răcirea aerului, mașini
și instalații de răcire, aparate și instalații pentru
uscare, aparate și mașini pentru purificarea aerului,
candelabre, corpuri de iluminat pentru plafoane,
instalații de aer condiționat, instalații de filtrare
a aerului, lămpi cu arc, radiatoare de încălzire
centralizată, preîncălzitoare de aer, sterilizatoare de
aer, supape de aer pentru instalațiile de încălzire cu
abur, uscătoare de aer (uscătoare), ventilatoare (aer
condiționat), ventilatoare (componente ale instalațiilor
de aer condiționat), ventilatoare electrice pentru uz
personal.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, asistență
în managementul afacerilor, compilarea de informații
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fișierelor, compilarea statisticilor,
închirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
marketing, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor și
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serviciilor, postarea de afișe publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare, răspândirea materialelor
publicitare, relații publice, servicii de comparare a
prețurilor, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, ținerea evidenței contabile/
contabilitate.

M 2013 01482

127232

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, mecanisme
pentru aparate cu preplată, extinctoare, anemometre,
cabluri, electrice, conductoare, electrice, conectori,
electrici, corpuri de iluminat (electricitate), dispozitive
anti-interfață (electricitate), panouri de comandă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt, sonerii
(dispozitive de avertizare), șine electrificate pentru
montarea spoturilor.
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,
aparate de aer condiționat, aparate electrice de
încălzire, aparate de odorizare a aerului, aparate
pentru răcirea aerului, aparate și instalații de răcit,
candelabre, corpuri de iluminat pentru plafoane,
instalații de aer condiționat, instalații de filtrare
a aerului, lămpi cu arc, radiatoare de încălzire
centralizată, preîncălzitoare de aer, sterilizatoare de
aer, supape de aer pentru instalațiile de încălzire cu
abur, uscătoare cu aer (uscătoare).
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M 2013 01965

134120

9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, anemometre, cabluri, electrice,
conductoare, electrice, conectori, electrici, corpuri
de iluminat (electricitate), dispozitive anti-interfață
(electricitate), panouri de comandă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, sonerii (dispozitive
de avertizare), șine electrificate pentru montarea
spoturilor.
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,
aparate de aer condiționat, aparate electrice de
încălzire, aparate de odorizare a aerului, aparate
pentru răcirea aerului, aparate și instalații de răcit,
candelabre, corpuri de iluminat pentru plafoane,
instalații de aer condiționat, instalații de filtrare
a aerului, lămpi cu arc, radiatoare de încălzire
centralizată, preîncălzitoare de aer, sterilizatoare de
aer, supape de aer pentru instalațiile de încălzire cu
abur, uscătoare cu aer (uscătoare).
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M 2014 06270

135762

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, publicitate
prin poștă, închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), ținerea evidenței
contabile/contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor/
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanță profesională în
afaceri, oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor hoteliere, managementul
afacerilor cu privire la artiști, managementul afacerilor
cu privire la sportivi, managementul afacerilor cu
privire la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
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și serviciilor aparținând terților, oferirea de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, analiza
costurilor, căutare de date în fișierele calculatorului
pentru terți, demonstrații cu produse, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, întocmirea
extraselor de cont, prognoze economice, servicii
de agenție de ocupare a forței de muncă, servicii
de agenție de import-export, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click, întocmirea ștatelor
de plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, închirierea mașinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
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pentru alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, relații publice, publicarea de
texte publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor pentru
terți, închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, preluarea apelurilor
telefonice pentru abonații indisponibili, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea traficului
site-urilor web, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare
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financiară/case de compensare, financiară, servicii
de birou de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenție de colectare a debitelor, servicii
de consultanță în ceea ce privește debitele, depozite
de valori, transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor, stabilirea
finanțării pentru proiectele de construcții, servicii
de brokeraj vamal financiar, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, evaluare financiară a lemnului pe picior,
evaluare financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web, 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,
servicii financiare, subscrierea asigurărilor de
incediu, evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția
în rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanță în asigurări, oferirea
de informații în domeniul asigurărilor, evaluarea
bijuteriilor, împrumuturi în schimbul titlurilor de
valoare, subscrierea asigurărilor de viață, împrumuturi
(finanțare), subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de amanet,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cardul de debit,
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servicii de fonduri de pensii private, închirierea
bunurilor imobiliare, servicii de agenție imobiliară,
activități de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
subscrierea asigurărilor de sănătate, management
imobiliar, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de plată
a pensiilor, servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de titluri
de valoare, evaluarea timbrelor, cotații bursiere,
servicii de brokeri/agenți de bursă, servicii de garanții,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcții de administrator fiduciar/custode.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumusețe, educație de tip școală cu internat,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii de disc jockey, servicii
de discotecă, dublări, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de școli,
tehnoredactare computerizată electronică, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
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de informații în domeniul divertismentului, producții
de film, altele decât filmele publicitare, efectuarea
antrenamentelor de fitness, servicii de jocuri de
noroc, servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, închirierea echipamentului pentru
jocuri, furnizarea de articole pentru golf, predarea
gimnasticii, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii de
tabere de vacanță (divertisment), servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar, servicii
de împrumut ale bibliotecii, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artiști, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilități pentru muzee (prezentări, expoziții),
servicii de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), școli de grădiniță, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, educație religioasă,
scenarii, altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri pentru
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spectacole, producția de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumat), planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de instructor personal (antrenament
de fitness), raportare fotografică, fotografie,
educație fizică, instruire practică (demonstrații),
prezentarea spectacolelor de circ, prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, divertisment radio,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
producția de programe radio și de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
facilităților de recreere, furnizarea de informații
cu privire la activitățile recreaționale, furnizarea
de facilități sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de facilități pentru
stadioane, închirierea de decoruri pentru scenă,
subtitrare, organizarea și susținerea de simpozioane,
predare/servicii educaționale/servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor de
tenis, producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor sportive,
închirierea de jucării, traducere, meditații, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor video,
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înregistrarea pe casete video, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, servicii de grădină
zoologică.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, servicii de creșă
(creche), închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, sculptură în
alimente, servicii de tabere de vacanță (cazare),
servicii hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor și plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea de (locuințe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case de
vacanță, închirierea clădirilor transportabile.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de agenții de adopție,
servicii de soluționare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting), servicii
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de înmormântare, însoțire/escortare în societate
(însoțire), închirierea articolelor de îmbrăcăminte,
managementul drepturilor de autor, servicii de
crematoriu, servicii matrimoniale, servicii de agenții
de detectivi, servicii de îmbălsămare, închirierea
rochiilor de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, activități funerare, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii de
house sitting (locuirea în casa unui terț și întreținerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecția
fabricilor în scopuri de siguranță, consultanță în
proprietate intelectuală, cercetare juridică, licențierea
proprietății intelectuale, licențierea software-ului de
calculator (servicii juridice), servicii privind litigiile,
restituirea proprietăților pierdute, servicii de agenție
matrimonială, mediere, investigații privind persoanele
dispărute, monitorizarea alarmelor de securitate
și antifurt, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de rețele de
socializare online, deschiderea încuietorilor de
siguranță, organizarea întâlnirilor religioase, servicii
de gardă de corp, investigații privind trecutului
persoanelor, pet sitting (îngrijirea temporară a unui
animal de companie aparținând unui terț), consultanță
în ceea ce privește securitatea fizică, planificarea
și organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, închirierea de
seifuri, scanarea bagajelor din motive de securitate.

M 2015 00394

136594

35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, închiriere de echipamente
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și mașini de birou, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.

M 2016 00461

157558

18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice şi
articole de şelărie, curele, poşete.
20 - Mobilier şi mobilier din lemn, oglinzi, rame,
produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă demare, înlocuitori ai acestora sau material
plastic.
21 - Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale pentru
perii, materiale de curăţare, lână metalică, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse
în alte clase, ceramică pentru uz casnic, vase din
ceramică, sticlă emailată, figurine (statuete) din
porţelan, ceramică sau sticlă, produse de olărit.
25 - Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, mănuşi (îmbrăcăminte).
26 - Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
articole de mercerie și pasmanterie, aplicații
(mercerie), flori, fructe, ghirlande, coroane artificiale,
plante artificiale, altele decât pomii de Crăciun,
volănașe (dantelă), festoane (broderie), tivuri
false, funde pentru păr, elastice de păr, agrafe,
ace de păr, benzi pentru pălării, paiete, ornamente
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pentru îmbrăcăminte și pantofi, închizătoare pentru
îmbrăcăminte și încălțăminte, peruci, coronițe din flori
artificiale, picou, suport pentru gulere, numere de
concurs.
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, migdale
măcinate, lapte de migdale și băuturi pe bază de
lapte de migdale, nucă de cocos, lapte de cocos și
băuturi pe bază de lapte de cocos, arahide preparate,
lapte de arahide și băuturi pe bază de lapte de
arahide, măduvă de animale alimentară, aloe vera
preparată pentru consum uman, bulion (fiertură),
crenvurști, mezeluri, nuci glasate, nuci condimentate,
comestibile și grăsimi comestibile, falafel, carne și
legume uscate prin înghețare, chipsuri, guacamole,
gelatină alimentară, humus, insecte comestibile,
nu vii, kimchi (fel de mâncare fermentată), untură,
margarină, unt, brânză, homari, nu vii, substituenți
de lapte, midii, nu vii, produse din lapte, stridii, nu
vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de întins pe
pâine, unt de arahide, pectină, albumină și alginați
pentru uz culinar, murături, polen preparat ca produs
alimentar, lapte praf, stafide, cheag, extracte din alge
de mare alimentare, creveți, nu vii, supe și preparate
pentru supă, pateuri din soia, tofu, tahini, lapte de
soia, burtă, trufe, conservate, salate vegetale, zer,
ajvar (ardei conservați), fructe cristalizate, măsline
conservate, ciuperci conservate, salata de fructe,
fileuri de pește, spuma de pește, icre de pește
preparate, produse alimentare pe bază de pește,
gemuri, sucuri vegetale pentru gătit, frișcă, semințe
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preparate, pate de ficat (pastă de ficat), găluște,
aranjamente din fructe procesate.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă, îndulcitor natural,
pastă de migdale, preparate aromatice alimentare,
bicarbonat de sodiu pentru gătit, baozi, amestecuri
de aluat, agenți de legare pentru înghețată, pesmet,
chifle dulci, pudră de tort, aluat și glazură de tort,
capere, bomboane, sare cu țelină, gumă de mestecat,
gustări pe bază de cereale, chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, băuturi pe bază de cafea,
fulgi de porumb, făină de porumb, cremă de tartru
de uz culinar, cușcuș (griș), porumb măcinat sau
copt, fermenți pentru paste, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, glucoză, gluten și aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, turtă dulce,
ierburi de grădină, conservate (asezonare), halva,
sandvișuri, glazură pentru șuncă, hominy, ferment,
găluște din aluat, ceai și infuzii, nu cele medicale,
extract de malț alimentar, maltoză, marțipan, agenți
de frăgezire a cărnii pentru uz casnic, plăcinte, mușii,
tăiței, mâncăruri preparate pe bază de tăiței, alimente
pe bază de ovăz, paste, clătite, hârtie comestibilă,
prăjiturele, pizza, praline, propolis, quiche, budinci,
gustări pe bază de orez, lăptișor de matcă, pesmeți,
amidon alimentar, preparate pentru întărirea frișcăi,
sushi, pachețele de primăvară, tabbouleh, tacos,
agenți de îngroșare pentru gătirea alimentelor,
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vanilină (substituent pentru vanilie), germeni de grâu
pentru consum uman, vafe, mirodenii, produse de
cofetărie pe bază de migdale, spume de ciocolată,
biscuiți/fursecuri, macaroane, maioneză, asezonare,
dulciuri (bomboane), crackers.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
43 - Restaurante şi cazare temporară, bistro, servicii
de catering.

M 2017 00081

149366

11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare,
abajururi pentru lămpi, aparate de aer condiționat,
aparate de încălzire, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate de odorizare
a aerului, aparate pentru răcirea aerului, mașini
și instalații de răcire, aparate și instalații pentru
uscare, aparate și mașini pentru purificarea aerului,
becuri, candelabre, corpuri de iluminat pentru
plafoane, felinare, globuri pentru lămpi, instalații
de aer condiționat, instalații de filtrare a aerului,
lămpi cu arc, radiatoare de încălzire centralizată,
reflectoare pentru lămpi, preîncălzitoare de aer,
sterilizatoare de aer, supape de aer pentru instalațiile
de încălzire cu abur, suporturi de abajur, uscătoare
cu aer (uscătoare), ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice pentru uz personal.

M 2017 07655

155034

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
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produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, fasole
conservată.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente, gheaţă , tacos,
tortillas, burritos.

M 2017 07657

155036

16 - Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti şi materiale pentru desen,
pensule, material didactic şi pentru învăţămant,
materiale plastice (folii, pelicule şi pungi), pentru
împachetat şi ambalat, caractere tipografice, forme
de tipar, materiale tipărite promoționale, șervețele de
masă de hârtie.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), condimente, gheaţă, tacos,
tortillas, burritos.

M 2018 02063

156365

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 pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
1622

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
informaţiei şi calculatoare, programe de calculator
de orice tip, indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport magnetic
sau descărcate dintr-o reţea informatică externă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
asistenţă în exploatarea sau conducerea unei
intreprinderi comerciale, asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale
intreprinderilor industriale sau comerciale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), închirierea
echipamentelor audio, închirierea lucrărilor de artă,
organizare și susținere de colocvii, organizarea și
susținerea de seminarii, organizarea și susținerea
de conferințe, organizarea și susținerea de
congrese, organizarea și susținerea de simpozioane,
organizarea și susținerea de ateliere, organizarea
și susținerea de competiții, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, examinări
referitoare la educație, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, antrenare,
instruire practică (demonstrații), cursuri prin
corespondență, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, informații despre educație,
tehnoredactare computerizată electronică, publicare
online a cărților și jurnalelor electronice, furnizare
online de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video, nedescărcabile,
publicare, de texte, altele decât textele de publicitate,
fotografie, publicarea cărților, furnizarea de facilități de
recreere, închirierea de decoruri pentru spectacole,
1623
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închirierea de înregistrări sonore, închirierea de
decoruri pentru scenă, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, închirierea aparatelor de
înregistrare video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercectare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, servicii de consultanță în domeniul
tehnologiei informației (IT), software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), computerizare
în nori (cloud computing), programare computerizată,
închirierea de calculatoare, proiectare și închiriere
de software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, dezvoltare
de software în cadrul publicării de software, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitate informatică, consultanță în securitatea
datelor, consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator, crearea
și mentenanța site-urilor web pentru terți, servicii
de criptare a datelor, duplicarea programelor de
calculator, furnizare informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, consultanță în proiectarea serverelor
web, actualizarea software-ului pentru calculator,
consultanță tehnologică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format electronic,
conversia datelor și programelor pentru calculator,
altele decât conversia în format fizic, crearea și
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proiectarea pentru terți de indexuri de informații
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informației), digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, consultanță în securitatea internetului,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoare) pentru a detecta defecțiunile,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoare)
pentru a detecta accesul neautorizat sau încălcarea
securității datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației, furnizori de
servicii de externalizare în domeniul tehnologiei
informației, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
cercetare științifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
închirierea serverelor web.

M 2018 05001

158333

9 - Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau controlul
energiei electrice , aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de stocare a datelor, discuri
de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
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de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, film de desene animate,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, programe
de calculator,deșcărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, brățări inteligente (instrumente de
măsurare), huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenții personali digitali (APD), huse pentru
calculatoarele tabletă, magneți decorativi, rame foto
digitale, semne digitale, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, partituri
muzicale electronice, descărcabile, holograme,
lanterne magice, mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, ochelari de soare,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului), căști
de realitate virtuală.
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, calendare, figurine din papier mâche (pastă
de hărtie)/statuete din din papier mâche (pastă),
stilouri cu cerneală, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, bandă de hârtie gumată
(papetărie), stilouri de marcare (papetărie), suporturi
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pentru paharele de bere, felicitări muzicale, stilouri
(rechizite de birou), ilustrații, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
portrete, tipărituri (gravuri), cărți de scris sau de
colorat.
25 - Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului, bandane (fulare), șepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte, pelerine,
mantale, costume.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
apă gazoasă, aperitive, nealdbolice, vin de orz
(bere), bere, must-de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, cidru, nealcoolid, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe/suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat băuturi izotonice, cvas,
limonade, 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, băuturi sportive bogate în proteine,
băuturi pe bază de orez, altele decât substituenții
de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon,
șerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothieuri, apă carbogazoasă, băuturi/răcoritoare, băuturi
pe bază de soia, altele decât substituenții de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru, limonadă, ape
de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
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33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arrack (arak)/
arak (arrack), băutură alcoolică distilată pe bază de
grâne, băuturi alcoolice, cu excepția berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, bitter, coniac, cidru,
cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri și spirtoase),
băuturi distilate, esențe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied)/
mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar, publicitate
prin poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de agenție de
import-export, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
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servicii, servicii de comerț online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online pentru
filmele și muzica descărcabilă și preînregistrată,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară, serviciile
externalizare (asistență de afaceri), publicitate cu
plata per click, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor și datelor scrise, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
41 - Educaţie, furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, academii (educație),
servicii de parcuri de amuzament, organizarea
concursurilor de frumusețe, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educație), organizarea
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și susținerea de concerte, servicii educaționale
furnizate de școli, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, efectuarea de excursii de cățărare cu
ghid, servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea unor forumuri educaționale
în persoană, servicii de model pentru artiști,
servicii de compoziție muzicală, producția de
muzică, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, servicii de orchestră, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de evenimente de divertisment de tip
cosplay (joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), producția de programe radio și de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
educație religioasă, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producția de spectacole,
compunerea de melodii, închirierea de înregistrări
sonore, închirierea de decoruri pentru scenă,
meditații, ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), scrierea de texte.

M 2018 05790

159430

43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări (snackbar).

M 2019 04317

164600

30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
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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), sirop de agave
(îndulcitor natural), preparate aromatice alimentare,
făină de orz, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de ton (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, 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, chowchow (condiment), chutney (condiment), scorțișoară
(mirodenie), cuișoare (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 zahar, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți sărați și
uscați (crackers), sos de merișoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, 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
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pentru șuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, sandvișuri de hot dog, orz decorticate, ovăz
decorticate, gheață, naturala sau artificială, gheață
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, ketchup (sos), semințe 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 (pricomigdale), macarons (produse de
cofetărie), marțipan, maioneză, făină nerafinată/
făină , plăcinte cu carne, agenți de îngroșare pentru
gătitirea alimentelor, alimente pe bază de ovăz,
tăieței, cafea, ceai nemedicinal, înghețată, glazuri
comestibile, pâine, prăjituri, sosuri (condimente),
amidon alimentar, arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru băuturi, batoane de
cereale, musli, batoane de cereale bogate în proteine,
băuturi din cafea, biscuiți, bomboane (produse de
cofetărie), budinci, cafea, caramele (bomboane),
chifle umplute (baozi), agenți de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), glazură oglindă, mușii, făină de muștar,
muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe
bază de tăiței, faini de nuci, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, zahăr de
palmier, clătite, paste, sos pentru paste, produse de
patiserie, aluat de patiserie, piper, boia (asezonare),
pesto (sos), plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea înghețatei, praline,
propolis (de uz alimentar)/clei de albine, budinci,
ramen, ravioli, orez, prăjituri de orez, budincă de orez,
gustări pe bază de orez, pesmeți, șofran (asezonare),
sago, sandvișuri, sosuri (condimente), produse de
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asezonare, griș, semințe de susan (produse de
asezoanare), fulgi de gheață cu fasole roșie îndulcită,
sorbeturi (înghețate)/șerbeturi (înghețate), sos de
soia, miso (condimente), spaghete, mirodenii, zahăr,
sushi, dulciuri (bomboane), tarte, băuturi pe bază de
ceai, sos de roșii, pâine nedospită, cafea neprăjită,
oțet. vafe belgiene, făină de grâu, drojdie (de uz
alimentar), iaurt înghețat (produse de cofetărie
înghețate), produse de patiserie, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), cicoare, spume de desert
(produse de cofetărie), produse de cofetărie pentru
decorarea pomului de crăciun, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, nuci trase în ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată, pricomigdale (produse de
patiserie), decorațiuni de bomboane pentru prăjituri,
esențe comestibile pentru mâncare (cu excepția
substanțelor și uleiurilor esențiale), produse pentru a
stabiliza frișca, glazuri lucioase, gumă de mestecat
nemedicinală, mălai, orez instant, semințe prelucrate
ca și condiment, tăiței, vanilie de uz alimentar, zefir
(produse de cofetărie).

M 2019 04386

164638

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou , servicii de
marketing, producerea de clipuri publicitare.
41 - Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale , servicii de studiouri de film,
servicii de producție de filme, altele decât cele
publicitare, servicii de producție de muzică, servicii de
divertisment.
42 - Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială și de cercetare
1633

Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor
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Număr depozit

Număr marcă

Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
industrială, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, design de arte grafice.

M 2019 07025

167479

30 - Produse de patiserie şi de cofetărie,
cozonaci, checuri, fursecuri, briose, prăjituri,tarte,
biscuiți,caramel,ciocolata, bomboane.
43 - Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de restaurant,
servicii de cantină, servicii de restaurant cu
autoservire, închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, furnizarea de facilități
pentru camping, servicii de catering ce constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de unități de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor și plecărilor), sculptură în alimente, decorare
de alimente și decorare de torturi, servicii de
bucătari personali, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet pentru
gustări (snack bar), închirierea corturilor, servicii de
case de vacanță.
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Data înscrierii
modificării în
Registrul Mărcilor

9. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.11.2021-30.11.2021
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
Conform art. 33, alin. 4, din Legea 84/1998, republicată, la cererea titularului,
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei
prevăzute de lege. Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.
Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.
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
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.
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

021004

025580

TEC

002348

004510

PARATONE

019492

025610

GUMMI SAVERS

007261

005721

007423

Titular

Dată
expirare

TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA
(TOSHIBA TEC CORPORATION)

05/11/2021

Chevron Intellectual Property LLC

06/11/2021

WM WRIGLEY JR COMPANY

08/11/2021

SMA

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA

08/11/2021

005788

ALBERTO

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL,
INC.

08/11/2021

012581

007568

MITSUBOSHI SET FREE

MITSUBOSHI BELTING LTD

11/11/2021

012414

007470

FMC CORPORATION

11/11/2021

019493

025613

WALKER

TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC

12/11/2021

019494

025614

"WALKER"

TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC

12/11/2021

002659

004624

DENTYNE

Intercontinental Great Brands LLC

12/11/2021

002648

004620

PYREX

CORNING INCORPORATED

12/11/2021

017347

025705

GRAF DRACULA

HEINEKEN ROMANIA S.A.

13/11/2021

007264

005723

S-26

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA

15/11/2021

002665

004628

WORTHINGTON

FLOWSERVE MANAGAMENT
COMPANY

17/11/2021

019507

025731

CYLACTIN

DSM IP Assets B.V.

21/11/2021

019508

025732

"BREEZER"

BACARDI & COMPANY LIMITED

21/11/2021

017834

025735

GEROVITAL

SC ZENTIVA SA

25/11/2021

017835

025737

ASLAVITAL

SC ZENTIVA SA

25/11/2021

022658

025742

DUREX

LRC PRODUCTS LIMITED

26/11/2021

022220

025744

ACORGA

CYTEC TECHNOLOGY CORP

26/11/2021

007426

005790

WRIGLEY'S SPEARMINT
CHEWING GUM

WM WRIGLEY JR COMPANY

26/11/2021

007323

025184

WRIGLEY'S JUICY
FRUIT CHEWING GUM

WM WRIGLEY JR COMPANY

26/11/2021

007349

025185

WRIGLEY'S DOUBLEMINT WM WRIGLEY JR COMPANY
CHEWING GUM

26/11/2021

019511

025834

FUSID

TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD

28/11/2021

018110

025849

FAXE

BRYGGERIGRUPPEN A/S

29/11/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

018111

025851

SKITTLES

WM WRIGLEY JR COMPANY

29/11/2021

018112

025852

STARBURST

WM WRIGLEY JR COMPANY

29/11/2021

021312

025855

NOVELL

NOVELL, INC.

29/11/2021

049402

M 2001
05397

BK BETAK

SC BETAK SA

01/11/2021

049816

M 2001
05417

HELLIOS COM

BICA DORITA

02/11/2021

054024

M 2001
05421

TELESPECTACOL

VASILE-SILVIU PRIGOANA

02/11/2021

054026

M 2001
05424

TELESHOPPING

VASILE-SILVIU PRIGOANA

02/11/2021

050212

M 2001
05422

TELEDOCUMENT

VASILE-SILVIU PRIGOANA

02/11/2021

054023

M 2001
05425

SHOPPING TV

VASILE-SILVIU PRIGOANA

02/11/2021

054025

M 2001
05423

TELESPORT

VASILE-SILVIU PRIGOANA

02/11/2021

048702

M 2001
05444

A

SC ARMATURA SA

05/11/2021

051195

M 2001
05460

QUINTA STRADA

SC LEONARDO SRL

05/11/2021

048440

M 2001
05492

QUINTA STRADA

SC LEONARDO SRL

05/11/2021

049297

M 2001
05570

FAWORI

BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI
AS (BETEK PAINT AND CHEMICAL
INDUSTRY INC)

06/11/2021

048671

M 2001
05559

SATINTAPE

THE GILLETTE COMPANY LLC

06/11/2021

048672

M 2001
05560

ESSENTIALFLOSS

THE GILLETTE COMPANY LLC

06/11/2021

048673

M 2001
05561

ULTRAFLOSS

THE GILLETTE COMPANY LLC

06/11/2021

048674

M 2001
05562

SATINFLOSS

THE GILLETTE COMPANY LLC

06/11/2021

049424

M 2001
05558

ANVIL

ANVIL KNITWEAR INC.

06/11/2021

051181

M 2001
05568

ION NOISETTA

ION SA COCOA & CHOCOLATE
MANUFACTURERS

06/11/2021

1638

Dată
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

050510

M 2001
05569

B TEX

051095

M 2001
05567

048668

Titular

Dată
expirare

BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI
AS (BETEK PAINT AND CHEMICAL
INDUSTRY INC)

06/11/2021

ION NOISETTA

ION SA COCOA & CHOCOLATE
MANUFACTURERS

06/11/2021

M 2001
05552

EXPECT MORE

TELEMOBIL S.A.

06/11/2021

048669

M 2001
05555

PACOTINIA

PEPSICO INC

06/11/2021

049082

M 2001
05573

R

SC RELEE SA

07/11/2021

073263

M 2001 PETROM ESENŢA MIŞCĂRII OMV PETROM S.A.
05584

07/11/2021

049065

M 2001
05607

AT&T

AT & T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.

07/11/2021

049086

M 2001
05592

CASA VERDE

SC FARES SA

07/11/2021

050178

M 2001
05597

ICOS SIBIU
HERMANNSTADT

SC ICOS TRADING SA

07/11/2021

050523

M 2001
05598

049076

M 2001
05599

FLACĂRA

SC PUBLICATIILE FLACARA SA

07/11/2021

050840

M 2001
05602

MURFATLAR ROMANIA

SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

07/11/2021

049061

M 2001
05603

EUROAVIPO

SC EUROAVIPO SA

07/11/2021

049077

M 2001
05604

HISTORIA

SC ADEVĂRUL HOLDING SRL

07/11/2021

049079

M 2001
05605

FRUHSTUCK

SC ORKLA FOODS ROMANIA SA

07/11/2021

049366

M 2001
05609

ASSAULT

MacDermid Agricultural Solutions
Holdings B.V.

07/11/2021

048975

M 2001
05614

BONAQUA

THE COCA-COLA COMPANY

07/11/2021

050938

M 2001
05615

RUFFLES

PEPSICO INC

07/11/2021

048976

M 2001
05616

TOSTITOS

PEPSICO INC

07/11/2021

REPLICA DE CONSTANŢA NEMET TIBERIU
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

Titular

Dată
expirare

050582

M 2001
05642

SECOR

SC PRIMATECH SRL

08/11/2021

051322

M 2001
05626

CRYSTALINA

SC INTERMARK SRL

08/11/2021

050024

M 2001
05627

MAGIC

SC INTERMARK SRL

08/11/2021

049264

M 2001
05628

PRUTUL

SC PRUTUL SA

08/11/2021

050216

M 2001
05629

SIBEL

SC PRUTUL SA

08/11/2021

048539

M 2001
05632

TAXI COBALCESCU

SC AUTO COBALCESCU SRL

08/11/2021

048562

M 2001
05633

AUTO COBALCESCU

SC AUTO COBALCESCU SRL

08/11/2021

069956

M 2001
05634

MONOPOLY

HASBRO INC

08/11/2021

051320

M 2001
05624

ROUA

SC INTERMARK SRL

08/11/2021

051321

M 2001
05625

MĂRGĂRITAR

SC INTERMARK SRL

08/11/2021

048874

M 2001
05663

ANTEGREN

ELAN PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

09/11/2021

048592

M 2001
05669

ROYALS

ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

12/11/2021

048684

M 2001
05670

ZIPLOC

S.C.JOHNSON & SON, INC.

12/11/2021

048451

M 2001
05681

TRANZIT

MATEI MARINELA

13/11/2021

048550

M 2001
05683

LOVE PLUS PLEASURE

POPULATION SERVICES
INTERNATIONAL

13/11/2021

048551

M 2001
05684

LOVE PLUS SENSATIONS POPULATION SERVICES
INTERNATIONAL

13/11/2021

048554

M 2001
05689

COLMAR

048552

M 2001
05687

NINTENDO GAMECUBE

048553

M 2001
05688

THE PEOPLE BEHIND
THE PROMISE

049158

M 2001
05702

DUKE HOTEL

MANIFATTURA MARIO COLOMBO &
CSPA

13/11/2021

NINTENDO CO LTD

13/11/2021

GENERAL RE CORPORATION

13/11/2021

SC GROUP MILLENIUM 2000 SRL

14/11/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

048613

M 2001
05713

052682

M 2001
05712

048615

M 2001
05717

048614

M 2001
05714

PERSHING

048574

M 2001
05734

FEPER

048458

M 2001
05742

E ELECON

051436

M 2001
05737

SUPERBOND

048567

M 2001
05729

LEONARDO

048844

M 2001
05768

048846

Titular

Dată
expirare

SASOL LIMITED

14/11/2021

SASOL LIMITED

14/11/2021

SASOL LIMITED

14/11/2021

PERSHING INVESTMENTS, LLC

14/11/2021

SC FEPER SA

15/11/2021

SC ELECON PLUS SRL

15/11/2021

HENKEL CENTRAL EASTERN
EUROPE GMBH

15/11/2021

SC ROMCHIM SRL

15/11/2021

OSETRON 4 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

M 2001
05775

LOMADAY 400 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

048845

M 2001
05769

OSETRON 8 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

054877

M 2001
05774

LANZAP 30 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

049340

M 2001
05770

SALMETER

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

048838

M 2001
05752

INCDM

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
MARINA GRIGORE ANTIPA INCDM
CONSTANTA

16/11/2021

048839

M 2001
05755

IZVORUL ALB

COCA-COLA ROMANIA SRL

16/11/2021

053573

M 2001
05756

BIO ECOLOGIC

SC AGROELECTRICA SA

16/11/2021

049418

M 2001
05757

SEIA

INTERMARK S.R.L.

16/11/2021

048843

M 2001
05767

OMEZ 20 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

049339

M 2001
05766

KETOROL 30 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

SASOL
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Denumire marcă

Titular

049338

M 2001
05765

KETOROL 10 MG

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

048842

M 2001
05764

DR. REDDY'S

DR REDDY'S LABORATORIES LTD

16/11/2021

048841

M 2001
05762

INTARZIA

SC INTARZIA SRL

16/11/2021

050294

M 2001
05823

CB CLUBUL BURSEI IASI

SC INTERNATIONAL BUSINESS
CORPORATION SRL

19/11/2021

049704

M 2001
05830

GOLDEN BRAU

HEINEKEN ROMANIA SA

19/11/2021

049287

M 2001
05821

PENSIUNE PANZIO
TEMPO RESTAURANT

PALAS COM SRL

19/11/2021

048688

M 2001
05778

TAZIDIL

SC TERAPIA SA

19/11/2021

048689

M 2001
05822

HANUL LUPILOR

LUPU CONSTANTIN

19/11/2021

048690

M 2001
05824

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

19/11/2021

050111

M 2001
05848

UNIVERS
CINEMATOGRAFIC

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

055622

M 2001
05849

UNIVERS ART

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

052365

M 2001
05847

UNIVERS PRODUCTION

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

049134

M 2001
05853

MUNPLAST

SC MUNPLAST SA

20/11/2021

049974

M 2001
05840

AIMS HUMAN
CAPITAL ROMANIA

SC AIMS HUMAN CAPITAL ROMANIA
SRL

20/11/2021

050434

M 2001
05842

MENTHO PLUS ARCOR

ARCOR S A I C

20/11/2021

051866

M 2001
05843

UNIVERS MEDIA

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

051816

M 2001
05844

UNIVERS TV

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

051817

M 2001
05845

UNIVERS FM

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

051818

M 2001
05846

UNIVERS RECORD

VASILE SILVIU PRIGOANĂ

20/11/2021

048977

M 2001
05831

PRIDE

ALI EZAZI ERDI

20/11/2021
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048576

M 2001
05862

ZIR

SC ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA
SRL

21/11/2021

048597

M 2001
05859

BANC SHOW

CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

21/11/2021

049553

M 2001
05872

AL CINCILEA ANOTIMP

S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI
EDITURA S.A.

22/11/2021

049416

M 2001
05873

ANOTIMP CASA DE
PRESA SI EDITURA

S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI
EDITURA S.A.

22/11/2021

049417

M 2001
05874

CRISANA PLUS
DE DUMINICA

S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI
EDITURA S.A.

22/11/2021

048728

M 2001
05875

CRISANA

S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI
EDITURA S.A.

22/11/2021

048704

M 2001
05880

RESPIRO

SC RESPIRO SRL

22/11/2021

048518

M 2001
05883

LUMA

SC PRINCIPAL COMPANY SA

22/11/2021

047516

M 2001
05884

LUMA

SC PRINCIPAL COMPANY SA

22/11/2021

047517

M 2001
05885

GOLDESSA

SC PRINCIPAL COMPANY SA

22/11/2021

050353

M 2001
05894

CURTEA VECHE
PUBLISHING

S.C. CURTEA VECHE PUBLISHING
S.R.L.

22/11/2021

048519

M 2001
05886

GOLDESSA

SC PRINCIPAL COMPANY SA

22/11/2021

048707

M 2001
05889

TASTY

PEPSICO INC

22/11/2021

050398

M 2001
05896

TRAFIC

SC CARGO MAGAZIN SRL

23/11/2021

048469

M 2001
05906

048470

M 2001
05907

SURSELE DRAGOIASA

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

23/11/2021

048468

M 2001
05905

SURSELE PĂLTINIŞ

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

23/11/2021

048471

M 2001
05908

SURSELE GHEORGHITENI SC CARPATHIAN SPRINGS SA

23/11/2021

048472

M 2001
05909

SURSELE FLORENI

048464

M 2001
05913

ESP ESPRIT SPORTS

SURSELE OM CRISTIŞOR SC CARPATHIAN SPRINGS SA

Dată
expirare

23/11/2021

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

23/11/2021

ESPRIT INTERNATIONAL

23/11/2021
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048708

M 2001
05915

CIALIS

050666

M 2001
05926

050670

Titular

Dată
expirare

ELI LILLY AND COMPANY

23/11/2021

NATIONAL TV

INTERMARK S.R.L.

26/11/2021

M 2001
05927

NATIONAL FM

INTERMARK S.R.L.

26/11/2021

048430

M 2001
05931

PRIMOLINE

SEDER ESTABLISHMENT LIMITED

26/11/2021

049596

M 2001
05933

PRIMOLETTI

SEDER ESTABLISHMENT LIMITED

26/11/2021

050450

M 2001
05925

MONARCH

INTERMARK S.R.L.

26/11/2021

050583

M 2001
05946

FERMA ECOLOGICA

SC AGROELECTRICA SA

26/11/2021

049597

M 2001
05945

LA DORNA BIO UNT

SC DORNA LACTATE SA

26/11/2021

050065

M 2001
05951

MM PACKAGING

MAYR MELNHOF KARTON
AKTIENGESELLSCHAFT

26/11/2021

049598

M 2001
05948

SZ 80

BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES INC

26/11/2021

050449

M 2001
05924

EXPLOSIVE

INTERMARK S.R.L.

26/11/2021

048540

M 2001
05923

IAO OAI

INTERMARK S.R.L.

26/11/2021

048437

M 2001
05958

MIRO

SC MIRO SA

27/11/2021

051976

M 2001
05959

GANT

GANT AB

27/11/2021

048616

M 2001
05960

PERSHING

PERSHING INVESTMENTS, LLC

27/11/2021

048420

M 2001
05969

JOCURI LOGICE

EDITURA MAXIM CONCEPT SRL

28/11/2021

049032

M 2001
05981

ALADDIN

Pacific Market International, LLC

28/11/2021

048392

M 2001
05980

PENTRU CĂ MERITAŢI

L'OREAL SOCIETE ANONYME

28/11/2021

049106

M 2001
05983

DIVERTA

RADU TRADING COMPANY SRL

29/11/2021

048801

M 2001
05982

INTOTDEAUNA
PESTE ASTEPTARI

SC SEA ROMANIA SRL

29/11/2021
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048713

M 2001
06009

MINUTE MAID

118471

M 2011
07690

118339

Titular

Dată
expirare

THE COCA-COLA COMPANY

29/11/2021

ACTIONDEGALA

SC ITACO INTERNATIONAL SRL

01/11/2021

M 2011
07699

YVETTE DESIGN

SC SILVAROM BAIA MARE SRL

01/11/2021

130511

M 2011
07709

DETAIL

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

121597

M 2011
07700

Read My Card

WIDECOM SOL SRL

01/11/2021

119806

M 2011
07710

ELLINO

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

123193

M 2011
07691

Cheltuieşti mai puţin,
cumperi mai mult

SC NIRO INVESTMENT SA

01/11/2021

117676

M 2011
07721

spiru haret fm 103,4

SC MASS MEDIA ROMANIA DE MAINE

01/11/2021

121971

M 2011
07702

Folk fără vârstă

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

01/11/2021

123014

M 2011
07692

VALAHIA SECURITY
SERVICES

SC VALAHIA SECURITY SERVICES
SRL

01/11/2021

121970

M 2011
07703

Mişcarea de sănătate

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

01/11/2021

118268

M 2011
07722

119801

M 2011
07704

MEDUSA

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

119802

M 2011
07705

MEDUSA GABRIELLE

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

119803

M 2011
07706

MEDUSA ISABELLA

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

133765

M 2011
07723

119804

M 2011
07707

ZIPPERS

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

119805

M 2011
07708

ALL SUN

CHINTOIU CRISTINA

01/11/2021

119198

M 2011
07693

PATRULA DE RECICLARE ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU
RECICLARE - ROREC

Attraction club-SWINGERS SC PREMIUM ENTERTAINMENT SRL
CLUB FOR THE
SEXUAL ELITE intimate
seductive sophisticated

Floraria Olandeza By Master BRATU ADRIAN
florist Irene van der Geest

1645
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124867

M 2011
07725

TOP SYSTEM

KAMARIDIS STEEL LIMITED

01/11/2021

118924

M 2011
07694

BAHA PARTY

SC 2B INTELLIGENT SOFT SRL

01/11/2021

120463

M 2011
07719

miidefloriart

CHIORAN STELIAN

01/11/2021

119108

M 2011
07712

BALOCCO

BALOCCO S.P.A. INDUSTRIA
DOLCIARIA

01/11/2021

120462

M 2011
07714

ROMDRIL for
strong foundations

SC ROMDRIL SRL

01/11/2021

118340

M 2011
07715

NIRVANA CENTER

SC HUNSAL SRL

01/11/2021

121196

M 2011
07753

PRO-MOBILIS

AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

02/11/2021

118472

M 2011
07727

I LIKE IT

SC PRO TV SA

02/11/2021

118162

M 2011
07735

telpay

SC TELCOR Communications SRL

02/11/2021

119109

M 2011
07728

B BIGOTTI

SC GRAFTEX PRODCOM SRL

02/11/2021

118742

M 2011
07755

Mall Curier

SC ANCHOR GRUP SA

02/11/2021

117796

M 2011
07731

ELEVATE

JT INTERNATIONAL SA

02/11/2021

117794

M 2011
07729

CONTOUR

JT INTERNATIONAL SA

02/11/2021

117609

M 2011
07736

Unique Dental Spa

SC MED EHO ASCON IMPEX SRL

02/11/2021

117795

M 2011
07730

DISCERN

JT INTERNATIONAL SA

02/11/2021

134319

M 2011
07758

ARENA

PADURE GHEORGHE

02/11/2021

117797

M 2011
07732

SOBRANIE SUPREME

JT INTERNATIONAL SA

02/11/2021

124206

M 2011
07765

expertarom

SC DESERTA SRL

02/11/2021

121539

M 2011
BRAND PARTNER
SC LIEB BENZ OIL COMPANY LTD
07759 Distribuitor Produse Petroliere SRL

02/11/2021

121192

M 2011
07746

02/11/2021

STRESS RELAX

Titular

AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

1646

Dată
expirare
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Titular

121191

M 2011
07747

EUSOMNIA

AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

02/11/2021

121195

M 2011
07748

ANDRO-MAX

AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

02/11/2021

118270

M 2011
07766

Jocurile liceelor

FUNDATIA PROAM EVENTS

02/11/2021

118341

M 2011
07761

LISSCOM

ADRIAN STOICA

02/11/2021

121193

M 2011
07749

URISTOP

AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

02/11/2021

118892

M 2011
07734

COMPLEX HERĂSTRĂU

SC COMPLEX HERASTRAU SA

02/11/2021

118342

M 2011
07762

LISSCOM NECESAR
IN ORICE ANOTIMP

ADRIAN STOICA

02/11/2021

124531

M 2011
07750

LAXOCOL

AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

02/11/2021

118271

M 2011
07768

ROMANIAN
CORPORATE SPORTS

FUNDATIA PROAM EVENTS

02/11/2021

118638

M 2011
07763

Geron

FUNDATIA GERON

02/11/2021

124863

M 2011
07739

perpetuum

POPESCU DORIN CRISTIAN
IULIUS COSTACHE

02/11/2021

119023

M 2011
07769

CÂNTEC ŞI POVESTE

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

02/11/2021

121194

M 2011
07745

118293

M 2011
07740

Cronica Văii Jiului

118560

M 2011
07770

Ziarul economiei

124280

M 2011
07764

ero food

118473

M 2011
07741

119660

TAMOTENT-LIFE POTENT AB PHARMA VITAL HOLDING LTD

Dată
expirare

02/11/2021

MITRACHE IONEL - MARIUS

02/11/2021

BARAC ION ADRIAN

02/11/2021

SC DESERTA SRL

02/11/2021

I love my paper

SC DON PEDRO SRL

02/11/2021

M 2011
07502

HOT CHICKEN LINE

SC SONNENLINE SRL

02/11/2021

118894

M 2011
07777

IADMARKET

SC SALES MACHINE INTERNATIONAL
SRL

03/11/2021

118474

M 2011
07775

AUTENTIC FREDY

SC 4S FREDY SRL

03/11/2021
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Dată
expirare

117880

M 2011
07780

Choco choix

COSMIN RADU MORAR

03/11/2021

117881

M 2011 TRUE ATTITUDE decorporate COSMIN-RADU MORAR
07781

03/11/2021

124381

M 2011
07792

INFINITY HOME

SC KALENDA COM SRL

03/11/2021

117825

M 2011
07774

SOPHIA

ROAS OVIDIU

03/11/2021

118476

M 2011
07791

indsoft intelligent industry

SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL

03/11/2021

118893

M 2011
07776

Să facem din România o ţară SC LEO BURNETT & TARGET SA
în care ne place să trăim!

03/11/2021

121814

M 2011
07795

HISTRIA

120321

M 2011
07796

IMPREUNA PENTRU
O LUME MAI CURATA

118743

M 2011
07793

IZVOARELE AQUA

118942

M 2011
07788

CERTivity

120568

M 2011
07797

123338

SC HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL

03/11/2021

SC PERIND SA

03/11/2021

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

03/11/2021

SC EDULIB SRL

03/11/2021

ABATORUL CEPTURA
Carne din tara ta

SC LADRISI GROUP SRL

03/11/2021

M 2011
07798

FUNDAŢIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS

FUNDATIA ROMANIAN BUSINESS
LEADERS

03/11/2021

123339

M 2011
07799

ROMANIAN BUSINESS
LEADERS SUMMIT
BUCUREŞTI 3-5
FEBRUARIE 2012

FUNDATIA ROMANIAN BUSINESS
LEADERS

03/11/2021

119110

M 2011
07802

ANCHOR IN LOVE

SC ANCHOR GRUP SA

03/11/2021

119838

M 2011
07785

im INSTITUTUL
DE MARKETING

SAV OANA AUGUSTA

03/11/2021

118881

M 2011
07787

MUZEME

PARASCHIV ANDREI
TOMUS OCTAVIAN ION

03/11/2021

119775

M 2011
07840

BRANDIENT

BRANDIENT CONSULT SRL

04/11/2021

118477

M 2011
07815

ANNA EVENTS

LEMNARU CALIN MARIAN

04/11/2021

118478

M 2011
07816

PIZZA CAFE & BAR ANNA LEMNARU CALIN MARIAN

04/11/2021
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117650

M 2011
07835

MEDAS Sănătatea
aşa cum trebuie să fie.

118479

M 2011
07817

118480

Titular

Dată
expirare

CENTRUL MEDICAL MED AS 2003
SRL

04/11/2021

TERASA ANNA

LEMNARU CALIN MARIAN

04/11/2021

M 2011
07818

ANNACAFE

LEMNARU CALIN MARIAN

04/11/2021

118481

M 2011
07819

COMPLEX ANNA 1991

LEMNARU CALIN MARIAN

04/11/2021

119201

M 2011
07831

STRONG SEALANT

SC FREE STAR SRL

04/11/2021

119330

M 2011
07809

PRO TOWER

SC ABLON BUCHAREST REAL
ESTATE DEVELOPMENT SRL

04/11/2021

118561

M 2011
07841

SC ROWMANIA SRL

04/11/2021

118294

M 2011
07810

Fishing adventures

SC PICNIC MEDIA SRL

04/11/2021

120647

M 2011
07832

SEAL SECURITY

SC SEAL SECURITY SRL

04/11/2021

118146

M 2011
07842

AZIMUT TEAM BUILDING

SC TEAM AZIMUT SRL

04/11/2021

118203

M 2011
07811

calitatea vieţii tale

IULIANA APETRI

04/11/2021

117651

M 2011
07834

MEDAS feminis

CENTRUL MEDICAL MED AS 2003
SRL

04/11/2021

120569

M 2011
07844

BIROUL NOTARIAL
COSTE & ASOCIAŢII

BIROUL NOTARIAL COSTE STEFAN &
ASOCIATII

04/11/2021

118295

M 2011
07822

COFFET

SC MADIROL INTERNATIONAL SRL

04/11/2021

118895

M 2011
07845

INVERSOLAR ENERGY

SC INVERSOLAR ENERGY SRL

04/11/2021

118045

M 2011
07824

FUSILLI PASTA BUONA

S.C. M.P. BANEASA-PASTE S.A.

04/11/2021

119199

M 2011
07829

STRONG FOAM SPUMĂ POLIURETANICĂ

SC FREE STAR SRL

04/11/2021

118639

M 2011
07827

118236

M 2011
07825

SIGUR 24 Livrare
rapidă garantată

118296

M 2011
07828

MISTER GAY ROMANIA

MISS TRAVESTY ROMANIA DUNAREANU MIHAI LUCIAN

04/11/2021

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

04/11/2021

DUNAREANU MIHAI LUCIAN

04/11/2021
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119423

M 2011
07839

ULTACAN

119200

M 2011
07830

126586

M 2011
07836

119374

M 2011
07838

118745

M 2011
07856

118483

M 2011
07873

123132

M 2011
07857

CARTIGENERE

123340

M 2011
07888

MINIPRIX

124071

M 2011
07858

122323

Titular
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND
GmbH

StrongGYPS - Glet de finisaj SC FREE STAR SRL
Olimpia Travel

SC OLIMPIA TRAVEL SRL

RETEAUA MEDICALA
SC FISCONT SYSTEM SRL
MEDICI APROAPE DE TINE
ALEX CERY

CERCEL ALEXANDRU

VALCEA UNU
SC REGAL SRL
TELEVIZIUNEA DE VÂLCEA

Dată
expirare
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
07/11/2021
07/11/2021

SC BIOFARM SA

07/11/2021

LAURENTIU CRISTINA

07/11/2021

CAVIT

SC BIOFARM SA

07/11/2021

M 2011
07859

HEPATOPROTECT

SC BIOFARM SA

07/11/2021

143015

M 2011
07860

LITORAL TV

MATEI NICOLAE

07/11/2021

118165

M 2011
07874

Migratory

SC MIGRATORY DATA SYSTEMS SRL

07/11/2021

143014

M 2011
07861

MEDIA EST VISION

MATEI NICOLAE

07/11/2021

118150

M 2011
07887

ECOFLORINA

SC A&P ITALIAN PHARMACEUTICALS
SRL

07/11/2021

136612

M 2011
07882

YONG KANG
GINSENG TONIC

SC CO & CO CONSUMER 2002 SRL

07/11/2021

125818

M 2011
07883

118640

M 2011
07884

fire club

143016

M 2011
07864

RADIO LITORAL

143207

M 2011
07865

118482

M 2011
07866

online BUSINESS SCHOOL SC ROMTELECOM SA

07/11/2021

SC DON OVIDIU SRL

07/11/2021

MATEI NICOLAE

07/11/2021

Trattoria Don Vito Ristorante MIHALCEA LIVIU

07/11/2021

Forja Rotec

SC FORJA ROTEC SRL

1650
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118147

M 2011
07867

IG Grupul de firme
INMELCON SC
INMELCOM PROD SA

118744

M 2011
07854

118746

Titular

Dată
expirare

DRUMEN CORNEL

07/11/2021

SALES+ your
tailor-made CRM

MANEA RADU-ANDREI

07/11/2021

M 2011
07868

SIGFER

SC BRK SYSTEMS SRL

07/11/2021

118882

M 2011
07878

CAFE NAR

SC SOCAR PETROLEUM SA

07/11/2021

118747

M 2011
07880

Spermaktiv

QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG

07/11/2021

118149

M 2011
07871

POLICAR

SC POLICOLOR EXIM SRL

07/11/2021

118046

M 2011
07881

MEMOBRANDS
UNFORGETTABLE IDEAS

SC EGO MEDIA SRL

07/11/2021

118748

M 2011
07886

ATELIERELE HĂRNICIEI

PFA SEVIANU CORA CRISTIANA

07/11/2021

118148

M 2011
07870

Top Milk

SC TOP GEL PROD SRL

07/11/2021

119378

M 2011
06970

Prefabet Prefabricate
pentru constructii.

SC PREFABET SRL

07/11/2021

120650

M 2011
07688

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA IDENTITATE

SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

08/11/2021

120651

M 2011
07689

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA DEMNITATE

SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

08/11/2021

118755

M 2011
07915

BERG BANAT

SC BERG BANAT SRL

08/11/2021

119111

M 2011
07894

Tedi Waterrr Sport

TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A.

08/11/2021

118641

M 2011
07901

MĂR de BRAN

SC MAR DE BRAN SRL

08/11/2021

142925

M 2011
07916

BIOnatura Sănătate pentru
tine! www.bionatura.ro

SC URIEL COMPANY SRL

08/11/2021

142966

M 2011
07895

MANDY FOODS 9 Mări
COMORILE APELOR

SC GLINA SA

08/11/2021

118484

M 2011
07896

TELECOST

SC ITC MEDIA INFO WEB SRL

08/11/2021

119472

M 2011
07917

Maison Hariton

SC VINTERRA INTERNATIONAL SA

08/11/2021
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Titular

118485

M 2011
07918

URSUL CARPATIN

ELENA DANIELA POPESCU

08/11/2021

118642

M 2011
07902

APOXELL

ROMASTRU TRADING SRL

08/11/2021

131745

M 2011
07913

PFS PRESIDENT

SC PRESIDENT FORCE SECURITY
SRL

08/11/2021

119331

M 2011
07919

TOROCKOI A
legTejesebb Laptissima!

SC CORVETTE SRL

08/11/2021

118749

M 2011
07891

MEDICA ACADEMICA

TARUS MEDIA SRL

08/11/2021

117882

M 2011 COTNARI-BINECUVÂNTARE SC COTNARI SA
07900

08/11/2021

119202

M 2011
07920

BITUZOL Mastic bituminos
pentru hidroizolaţii
cu aplicare la cald

SC FREE STAR SRL

08/11/2021

120027

M 2011
07921

ELLIPS

JOHNSON & JOHNSON SURGICAL
VISION, INC.

08/11/2021

118750

M 2011
07904

HIFI REPUBLIC

MIRUNA-IOANA BĂLESCU

08/11/2021

118751

M 2011
07905

DVDPLANET the
next hi-fi civilization

MIRUNA-IOANA BĂLESCU

08/11/2021

119024

M 2011
07909

DĂ GUST VIEŢII

KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

08/11/2021

118643

M 2011
07906

Sport's CLAY

SC PREFACOMIN SA

08/11/2021

118752

M 2011
07910

CDS CANADA 2 SCSP

08/11/2021

118753

M 2011
07911

CIRQUE DU SOLEIL

CDS CANADA 2 SCSP

08/11/2021

118754

M 2011
07912

CIRQUE DU SOLEIL

CDS CANADA 2 SCSP

08/11/2021

120464

M 2011
07892

Planet Audio

MELODY AUDIO INTERNATIONAL

08/11/2021

120465

M 2011
07893

PLANET AUDIO

MELODY AUDIO INTERNATIONAL

08/11/2021

118153

M 2011
07963

CARNE PORC ORIGINAL
COMTIM ROMANIA

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

09/11/2021

118151

M 2011
07954

FUNDENI RESIDENCE

SC CONCEPT REAL ESTATE
ADVISER SRL

09/11/2021
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118154

M 2011
07964

CARNE PORC
comtim ROMANIA

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

09/11/2021

119114

M 2011
07966

DIN TRADIŢIA
FAMILIEI TALE

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

09/11/2021

118199

M 2011
07965

comtim

SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

09/11/2021

120094

M 2011
07953

senior HR

SC SENIOR SOFTWARE AGENCY
SRL

09/11/2021

124216

M 2011
07934

360 training.ro

SC ROS SYSTEMA SRL

09/11/2021

117139

M 2011
07967

Pure pentru casa ta

MOGODICI TITU-CRISTIAN

09/11/2021

118028

M 2011
07957

TÂRGUL DOMNESC
BIO - TRADIŢIONAL

DANIEL MIRCEA CATALIN

09/11/2021

117625

M 2011
07945

Atalveto

CARITAS ALBA IULIA DEZVOLTARE
COMUNITARA RURALA

09/11/2021

119113

M 2011
07937

DEPLINA PENTRU CA
ITI DORESTI MAI MULT !

SC VEL PITAR SA

09/11/2021

118029

M 2011
07968

SERBIKLINE

GLAXOSMITHKLINE TRADING
SERVICES LIMITED

09/11/2021

118943

M 2011
07928

SECVENTIAL

SC ANTENA 3 SA

09/11/2021

119661

M 2011
07938

Grâu Întreg

SC VEL PITAR SA

09/11/2021

118030

M 2011
07969

VIRBEST

GLAXOSMITHKLINE TRADING
SERVICES LIMITED

09/11/2021

132288

M 2011
07939

AZG Allzone Guard
Protecţie & pază

SC ALLZONE GUARD SRL

09/11/2021

119272

M 2011
07947

SeniorVisualBl

SC SENIOR SOFTWARE AGENCY
SRL

09/11/2021

120493

M 2011
07929

Roy&Dâmboviceanu
CORCOVA

SC VITICOLA CORCOVA SRL

09/11/2021

120494

M 2011
07930

DEALUL RACOVEANU

SC VITICOLA CORCOVA SRL

09/11/2021

118031

M 2011
07970

RED STAR

LESAFFRE ET COMPAGNIE

09/11/2021

120495

M 2011
07931

JIROV

SERBAN DAMBOVICEANU

09/11/2021

119112

M 2011
07932

DUREREA NU este IUBIRE SC PRO TV SA

1653
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120185

M 2011
07927

ASTEK MARMOSIL
tencuială decorativă
siliconică cu aspect
canelat granulaţie 2 mm

120093

M 2011
07949

senior SFA

118883

M 2011
07935

REVOLT SECURITY

119271

M 2011
07941

EL GRECO

135215

M 2011
07971

iPharma

120182

M 2011
07924

ASTEK DURASIL VOPSEA SILICONICA
PENTRU EXTERIOR

118152

M 2011
07959

117869

Titular

Dată
expirare

SC ASTEK SA

09/11/2021

SC SENIOR SOFTWARE AGENCY
SRL

09/11/2021

SC REVOLT SECURITY SRL

09/11/2021

SC EL GRECO SRL

09/11/2021

SC SETRIO SOFT SRL

09/11/2021

SC ASTEK SA

09/11/2021

SADAF

SC HELIOS TRADING CO SRL

09/11/2021

M 2011
07960

SIBA

SC HELIOS TRADING CO SRL

09/11/2021

117870

M 2011
07961

RANGRIZ ECOWEISS

SC HELIOS TRADING CO SRL

09/11/2021

120183

M 2011
07925

117871

M 2011
07962

SARA

119504

M 2011
07972

TDance Transilvania
Dance Centre

120184

M 2011
07926

ASTEK MARMOROM TENCUIALA MINERALA
DECORATIVA PE BAZĂ
DE GRANULE DE
MARMURĂ NATURALĂ

120985

M 2011
07933

360 campus.ro

119503

M 2011
07771

OTB OLTENIA
TRAVEL & BUSINESS

118891

M 2011
07647

Buna

118757

M 2011
07973

S SECURITATE

ASTEK TEXTURA
SC ASTEK SA
SILICONICA
SUPERELASTICA PENTRU
FAŢADE SIL - TEX

09/11/2021

SC HELIOS TRADING CO SRL

09/11/2021

CLUB SPORTIV BOEMDANCE CLUJ
NAPOCA

09/11/2021

SC ASTEK SA

09/11/2021

SC ROS SYSTEMA SRL

09/11/2021

NICOLA MARIAN

09/11/2021

DF World of Spices GmbH

10/11/2021

SC SERVICII INTEGRALE DE
SECURITATE SRL

10/11/2021
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118927

M 2011
08006

THE BODY SHOP

121515

M 2011
07974

GUAPA

118928

M 2011
08007

121514

M 2011
07976

CLUB NAUTICA

143163

M 2011
07978

125073

Titular

Dată
expirare

THE BODY SHOP INTERNATIONAL
LIMITED

10/11/2021

POPA MIRCEA

10/11/2021

THE BODY SHOP INTERNATIONAL
LIMITED

10/11/2021

POPA MIRCEA

10/11/2021

UPDIVISION

ANDREI V. IORDACHE
TUDORACHE N. EUGEN

10/11/2021

M 2011
07979

Art Yourself
contemporary art gallery

SC ART YOURSELF SRL

10/11/2021

118967

M 2011
07985

RS SC RIENI
SECURITY SRL

SC RIENI SECURITY SRL

10/11/2021

119328

M 2011
07980

OSSIDENTA

SC BIOFARM SA

10/11/2021

118944

M 2011
07981

www.2rism.ro Reţea
de promovare turistică

CHIRICEANU DANIEL
BALAZS GABRIEL-FLORIAN

10/11/2021

119743

M 2011
07986

central hotel more than
Just a central location

SC ELMAFARM SRL

10/11/2021

118344

M 2011
07998

119025

M 2011
08013

SMART ID MOBILITY
OPTIMIZED

123259

M 2011
07991

BIZMART

118925

M 2011
07999

TAPEL

118945

M 2011
07997

MAHAVIRA ANANDA

118343

M 2011
07983

HOTEL EUROCONFORT

127670

M 2011
08001

117412

M 2011
08004

WHY DENIS

131854

M 2011
07993

REDUCERI BOMBĂ

NG GRUPUL DE
SC NG GRUPUL DE SECURITATE SRL
SECURITATE INTEGRITY
HONESTY SECURITY NGGS

10/11/2021

SMARTID DYNAMICS ROMANIA

10/11/2021

SC BIZMART SRL

10/11/2021

SC TAPEL SRL

10/11/2021

LOMOS DUMITRU REMUS

10/11/2021

SC APROMAT SA

10/11/2021

JURNAL DE INVESTIGATII DANIEL-MARCEL-SORIN PREDA

10/11/2021

SC DENIS SRL

10/11/2021

SC BIZMART SRL

10/11/2021
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119432

M 2011
07994

PARTIDUL FORŢA
PENSIONARILOR

118345

M 2011
08000

137574

Titular

Dată
expirare

MITROI FLOREA

10/11/2021

RAMB

SC RAMB SISTEM SRL

10/11/2021

M 2011
07995

ELFIN

ANDREI MARILENA

10/11/2021

123901

M 2011
07989

LET'S DO IT ROMANIA!

SA EESTIMAA LOODUSE FOND

10/11/2021

131853

M 2011
08003

VIMELINO

SC BIZMART SRL

10/11/2021

124510

M 2011
08002

ZIARUL DE INVESTIGATII

DANIEL-MARCEL-SORIN PREDA

10/11/2021

120029

M 2011
08024

MĂRGĂRITAR

SC JIDVEI SRL - FILIALA ALBA IULIA

11/11/2021

118926

M 2011
08005

THE BODY SHOP

THE BODY SHOP INTERNATIONAL
LIMITED

11/11/2021

118562

M 2011
08028

KONTRAKT KILLERS

STOICA MIHAI AURELIAN

11/11/2021

120028

M 2011
08021

JIDVEI CLASIC

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA

11/11/2021

118759

M 2011
08030

ECHO PLUS

SC ECHO PLUS SRL

11/11/2021

122022

M 2011
08022

J JIDVEI

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA

11/11/2021

122613

M 2011
08031

ECHO EXPERT

SC ECHO PLUS SRL

11/11/2021

118896

M 2011
08025

MEDICOVER HOSPITAL

SC MEDICOVER HOSPITALS SRL

11/11/2021

119744

M 2011
08020

Cafe Bordo

STAICU ADRIAN MIRCEA

11/11/2021

118758

M 2011
08014

restaurant CIŞMIGIU

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU

11/11/2021

118946

M 2011
08015

cartuşel ro

SC ITRAX SOLUTIONS SRL

11/11/2021

118897

M 2011
08026

MEDICOVER HOSPITAL

SC MEDICOVER HOSPITALS SRL

11/11/2021

118488

M 2011
08027

VJ vertical jump
sky is the limit

ARTENI SERGIU-EMANUEL

11/11/2021

122023

M 2011
08023

J JIDVEI PREMIAT

SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA

11/11/2021
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118486

M 2011
08016

High Class OPTIC

118487

M 2011
08017

OPTICA 87

118346

M 2011
08018

123354

M 2011
07922

VMF SUNWER

SC SUNWER VMF SRL

11/11/2021

121424

M 2011
07885

APA este VIAŢĂ

SC RAJA SA

11/11/2021

122202

M 2011
08044

LA SAPATA

SC CRAMA DELTA DUNARII SRL

14/11/2021

120064

M 2011
08045

CABANA TRANSALPINA

DUMITRESCU NICU

14/11/2021

117872

M 2011
08032

118489

M 2011
08046

TRANS EUROPA o
companie plăcută

SC TRANS EUROPA SRL

14/11/2021

119326

M 2011
08047

O companie plăcută!

SC TRANS EUROPA SRL

14/11/2021

118127

M 2011
08048

Ardealul

SC ARDEALUL SA

14/11/2021

118884

M 2011
08049

ARDEALUL

SC ARDEALUL SA

14/11/2021

119327

M 2011
08042

MANILA stylish beauty

SC ADELAND ESTETIC SRL

14/11/2021

118563

M 2011
08038

iceberg

SC ICEBERG CONSULTING SRL

14/11/2021

118762

M 2011
08055

Soft & Easy

Delitissue Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia

14/11/2021

117644

M 2011
08043

ONCOLYN

SC PHARMEXPRESS SRL

14/11/2021

118898

M 2011
08053

DENT DINAMISM,
EFICIENŢĂ ŞI NOI
TEHNOLOGII ÎN
MEDICINA DENTARĂ

SOCIETATEA DE STOMATOLOGIE
ESTETICA DIN ROMANIA

14/11/2021

166930

M 2011
08057

A DOCTOR A magazinul
medicului & pacientului

ANDI RADU AGROSOAIE

14/11/2021

118947

M 2011
08058

Al Sapore Cucina di pesce

OLARU CONSTANTIN CRISTIAN

14/11/2021

SC TAMO OPTIMPEX SRL

11/11/2021

SC OPTICA 87 SRL

11/11/2021

Money Post transfer în valută COMPANIA NATIONALA POSTA
ROMANA SA

casa albă agenţie imobiliară MAPAMOND AGENCY
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122815

M 2011
08059

THERMOTOP
insulation system

118760

M 2011
08034

ALSOR GUARD
PROTECTIE SI GARDA

118761

M 2011
08054

NIAGARA

118862

M 2011
08036

romastru Neuro Psychiatry
Division Generics for life

131852

M 2011
07992

Qjoy

126491

M 2011
08067

BPG bis protect group

120095

M 2011
08061

Act Smart Be Cool

119474

M 2011
08072

USD UNIUNEA
SOCIAL DEMOCRATA

118763

M 2011
08064

smart

118490

M 2011
08070

UCI UTILAJE
SC UTILAJE CONSTRUCTII
CONSTRUCŢII INTERCOM INTERCOM SRL

15/11/2021

118093

M 2011
08078

...SAMANTA DE ARGINT...

VICTOR LUPU

15/11/2021

117873

M 2011
08062

HNC healthcare
communication Welcome
to the extraordinary

PORFIREANU SERBAN

15/11/2021

119715

M 2011
08065

VESTITOR de OPRIŞOR

SC CARL REH WINERY SRL

15/11/2021

118297

M 2011
08085

DU si DO

SC TEOPET SERVCOM SRL

15/11/2021

119473

M 2011
08071

USP UNIUNEA SOCIAL
PROGRESISTA

MIHUTESCU C. ION

15/11/2021

118316

M 2011
08074

CONSOLIDATE
YOUR BUSINESS
FOR THE FUTURE

SC CBF OPTIM TRADING SRL

15/11/2021

118298

M 2011
08086

TEOPET

SC TEOPET SERVCOM SRL

15/11/2021

118158

M 2011
08087

KONING

SC LASTDON INC SRL

15/11/2021

KORBATECK HOLDINGS LIMITED

14/11/2021

SC ALSOR GUARD

14/11/2021

SC JOHNSON & SON INC

14/11/2021

ROMASTRU TRADING SRL

14/11/2021

SC BIZMART SRL

14/11/2021

SC BIS PROTECT GRUP SRL

15/11/2021

SOCIETATEA ROMANA DE MEDICINA
ESTETICA SI DERMATOLOGIE
COSMETICA SI CHIRURGICALĂ
SRMEDCC

15/11/2021

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

15/11/2021

CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA)
SA

15/11/2021
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126396

M 2011
08076

LIGHT BAG MADE FOR
MAGIC MOMENTS
Cu siguranţă, magic!

132794

M 2011
08089

AEK security

119115

M 2011
08079

SLB SLB Smoking

117883

M 2011
08080

SAIZ TOURS

122229

M 2011
08081

122230

Titular

Dată
expirare

MURESAN CAMELIA ISABELA

15/11/2021

SC AEK SECURITY DIVISION SRL

15/11/2021

SC ROM SAVON SRL

15/11/2021

SC SAIZ TOUR ROMANIA SRL

15/11/2021

WORTH LEVERAGING

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT
PINZARU BERNARD ALBERT

15/11/2021

M 2011
08082

ACHIEVING TOGETHER

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT
PINZARU BERNARD ALBERT

15/11/2021

118998

M 2011
08098

CAMELIA ŞUCU

SUCU CAMELIA GEORGETA

16/11/2021

128285

M 2011
08107

Listen for a better view

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT
VLAD STEFAN

16/11/2021

118491

M 2011
08099

EOLIANPLUS

SC EOLIAN PLUS SA

16/11/2021

119203

M 2011
08100

magazin umoristic

EDITURA MAXIM CONCEPT SRL

16/11/2021

118997

M 2011
08097

CAMELIA

SUCU CAMELIA GEORGETA

16/11/2021

119116

M 2011
08111

Berta Leather Fashion

BULGARU GABRIEL

16/11/2021

120943

M 2011
08109

GORJ TV

RĂITARU IONUŢ DANIEL

16/11/2021

124214

M 2011
08112

PRODEOLIAN

SC PROD EOLIAN SRL

16/11/2021

120322

M 2011
08116

ARAiex dreptul
tău e grija noastră!

VASILE-SILVIU PRIGOANA

16/11/2021

119204

M 2011
08101

integrame umoristice

EDITURA MAXIM CONCEPT SRL

16/11/2021

118949

M 2011
08113

CONCAZMAR

SC CONCAZMAR PROD COM SRL

16/11/2021

118159

M 2011
08102

NATURA TOUCH

PADURE GHEORGHE

16/11/2021

118492

M 2011
08103

ADIRAL AR

SC ADIRAL SRL

16/11/2021
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118493

M 2011
08104

Luxury Bronze

SC MILLENIUM STYLE SALON SRL

16/11/2021

118950

M 2011
08114

HIDROPROD

SC HIDROPROD SA

16/11/2021

120991

M 2011
08119

Unde-s mulţi câştigul creşte! SC FLANCO RETAIL SA

16/11/2021

118225

M 2011
08105

PROJECT TOP SOLUTION SC PROJECT TOP SOLUTION SRL

16/11/2021

119205

M 2011
08117

Asociaţia Culturală
Suflet de român

VASILE-SILVIU PRIGOANA

16/11/2021

120679

M 2011
08123

EURODIDACTICA

SC EURODIDACTICA SRL

16/11/2021

119206

M 2011
08118

DREPTUL TĂU E
GRIJA NOASTRĂ

PRIGOANA ADRIANA CRISTINA

16/11/2021

118948

M 2011
08106

HIDROFOR LINE

SC HIDROFOR LINE SRL

16/11/2021

122383

M 2011
08124

IDMAG

SMART ID DYNAMICS S.A.

16/11/2021

118494

M 2011
08108

SABER CORSAR

SC SAB RADAUTI SA

16/11/2021

118766

M 2011
08122

TONKA DISTRIBUTION

SC TONKA DISTRIBUTION SRL

16/11/2021

118347

M 2011
08110

Pamplezir

DUMITRESCU MIHAI ANDREI

16/11/2021

118765

M 2011
08121

multifruit IZZO POWER ON ITM ENTREPRISES

16/11/2021

118768

M 2011 ELPIS 1915 COMUNITATEA COMUNITATEA ELENĂ ELPIS
08139 ELENA ELPIS CONSTANTA - CONSTANŢA
CLUBUL DE FOTBAL ELPIS
Est. 1915 CONSTANTA

17/11/2021

118495

M 2011
08125

Pensionarul

SC BRIGHT ADS SRL

17/11/2021

118496

M 2011
08145

Music Divine

GULUŢĂ MARIUS-CONSTANTIN

17/11/2021

122153

M 2011
08126

Budget GIFT Cadoul dea gata, iute ca sageata!

GRIGORIU RAYMOND NICOLA

17/11/2021

118767

M 2011
08127

GAVRILIU IMOBILIARE

AFC Nord Imobiliare SRL

17/11/2021

118497

M 2011
08146

magazin-vacante.ro

SC SMART TOURS SRL

17/11/2021
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123069

M 2011
08129

ARP Alianţa Română de
Prevenţie a Suicidului

ALIANTA ROMANA DE PREVENTIE A
SUICIDULUI

17/11/2021

169078

M 2011
08131

UROGEN

CALIN ALEXANDRU NEDELCU

17/11/2021

117839

M 2011
08140

PESTMASTER

SC AGAN TRUST SRL

17/11/2021

117668

M 2011
08149

ALFA BUSINESS GRUP
ENERGY MEMBRU
MERIDIAN GRUP

SC ALFA BUSINESS GRUP ENERGY
SRL

17/11/2021

119745

M 2011
08093

Cotnari CASA DE VINURI

SC CASA DE VINURI COTNARI SA

17/11/2021

119117

M 2011
08150

Pensiunea Cristian

SC TOUR IMPEX MAPAMOND
M.D.SRL

17/11/2021

136288

M 2011
08142

Mega Fashion

SC COTROCENI PARK SA

17/11/2021

118769

M 2011
08144

GÎRBEA CĂPŞUNICĂ
DE STARCHIOJD
PRAHOVA ROMANIA

GIRBEA GHEORGHE

17/11/2021

118764

M 2011
08096

COZA RENT

SC COZA RENT SRL

17/11/2021

119253

M 2011
07670

frozenfood europe

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

120317

M 2011
07664

PROGRESIV
Business Brunch

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

119250

M 2011
07665

Trade Round Table

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

120318

M 2011
07666

Premiile
PROFESIONIŞTILOR
din COMERŢUL şi
DISTRIBUŢIA de FMCG

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

120319

M 2011
07669

HRB expert Gastro show

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

119251

M 2011
07667

HRB expert FORUMUL
OSPITALITĂŢII

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

119252

M 2011
07668

HRB expert

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

120320

M 2011
07671

HRB expert Business Brunch BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.

17/11/2021

119249

M 2011
07663

CMG Media Solutions

BLUECREST INTERNATIONAL
GROUP LTD.
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133273

M 2011
06431

LIFE

118348

M 2011
08166

BBQ BARBECUE HOUSE

118498

M 2011
08152

SĂNĂTATE LA
ÎNDEMÎNA TUTUROR !

119118

M 2011
08161

uiuiu

121516

M 2011
08153

EATER

119840

M 2011
08157

25 Sales Success
Accelerators

119746

M 2011
08155

Gazdaelet

117595

M 2011
08156

Organizatia Barbatilor
din Romania

118644

M 2011
08158

PATROROM Uniunea
Confederaţiilor Patronale
Independente din România

118999

M 2011
08172

cityaudit

118885

M 2011
08159

CLASS IT outsourcing

158923

M 2011
08169

158922

M 2011
08170

INTAX Breathe confidently

119120

M 2011
08162

DS DOMENIUL SARU
VIN DE LA PĂDURE

118771

M 2011
08171

120065

Titular

Dată
expirare

OPTICAL NETWORK SRL

17/11/2021

SC BBQ HOUSE SRL

18/11/2021

SC ARCADIA HOSPITAL SRL

18/11/2021

ALBU CIPRIAN MAXIM

18/11/2021

POPA MIRCEA

18/11/2021

SC ACCELERA SRL

18/11/2021

SC EKO ONLINE MEDIA SRL

18/11/2021

SC BERGENBIER SA

18/11/2021

CONFEDERATIA PATRONALA
DIN INDUSTRIE, AGRICULTURA,
CONSTRUCTII SI SERVICII DIN
ROMANIA - CONPIROM

18/11/2021

SC OPERATIONS RESEARCH SRL

18/11/2021

SC CLASS IT SERVICES SRL

18/11/2021

INTAX Respiră cu încredere SC INTAX TRADING SRL

18/11/2021

SC INTAX TRADING SRL

18/11/2021

DOMENIUL SARU SRL

18/11/2021

INTEGRA
CALITATEA CĂRNII

SC INTEGRA SRL

18/11/2021

M 2011
08160

ARENA VÂLCEANĂ

SC VILSPOPRESS SRL

18/11/2021

119505

M 2011
08167

Preţuim istoria
Respectăm valorile Turnul
Pompierilor Oraşul Deta

ORAŞUL DETA

18/11/2021

118502

M 2011
08173

EUROPA HOTEL
& RESTAURANT

SC ROBINEX SRL

18/11/2021

119229

M 2011
08164

CASCO AVANTAJ

PORSCHE VERSICHERUNGS AG
SALZBURG SUCURSALA ROMANIA

18/11/2021
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118770

M 2011
08168

Eisler

119506

M 2011
08198

FUI Future User Interface

118160

M 2011
08174

Sigina

119842

M 2011
08186

119841

Titular

Dată
expirare

SC PROFI ROM FOOD SRL

18/11/2021

PAVEL TEOFAN

21/11/2021

POP VERA SIGINA

21/11/2021

TRANSILVANIA LOOK

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

21/11/2021

M 2011
08181

LIGA AVATAR

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

21/11/2021

118161

M 2011
08200

SUNSET54

PARGHEL TUDOR
TUDOR SILVIU CRISTIAN

21/11/2021

122151

M 2011
08190

VIRTUAL HOST

SC VIRTUAL HOST SRL

21/11/2021

119207

M 2011
08201

DOREMI PENTRU COPII

DIANNA POPA VASIU

21/11/2021

124378

M 2011
08182

TRANSILVANIA TUBE

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

21/11/2021

117596

M 2011
08202

O.B.R.

SC BERGENBIER SA

21/11/2021

118504

M 2011
08187

119716

M 2011
08183

LA

118503

M 2011
08176

VLEAU

119717

M 2011
08184

TRANSILVANIA
MEDIA GROUP TMG

118772

M 2011
08188

SARGUINTA SCM

118200

M 2011
08177

IROM

132832

M 2011
08185

120977

CATERING LA ...ESCU ...şi SC CONSTRUMAT & VOS SRL
concurenţa ne-ar mânca!

21/11/2021

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

21/11/2021

SC EGO MEDIA SRL

21/11/2021

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

21/11/2021

SC SARGUINTA SOCIETATE
COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

21/11/2021

APOSTOL VIOREL ION

21/11/2021

TRANSILVANIA LIVE

SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

21/11/2021

M 2011
08178

E TIMPUL SĂ ÎNVEŢI
CU PLĂCERE !

SC ROS SYSTEMA SRL

21/11/2021

118166

M 2011
08203

MEDAS

CENTRUL MEDICAL MED-AS 2003
SRL

21/11/2021

120570

M 2011
08179

smp berlin

SC SMP BERLIN SRL

21/11/2021
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Titular

122141

M 2011
08192

BACKORDER

SC VIRTUAL HOST SRL

21/11/2021

120272

M 2011
08193

XJOCURI

SC VIRTUAL HOST SRL

21/11/2021

119843

M 2011
08189

timishort FILM FESTIVAL

Asociatia Romana a Filmului
Independent

21/11/2021

120096

M 2011
08195

Concept Events

SC CONCEPT-EVENTS SRL

21/11/2021

119274

M 2011
08151

Naturalis inteligenţa naturii
CardioSuport resveratrol
omega 3 şi coenzima Q10

FILDAS TRADING SRL

21/11/2021

118499

M 2011
08163

ECHO - THE SCHOOL
OF LANGUAGES

ECHO SOLUTII LINGVISTICE SRL

22/11/2021

118570

M 2011
08234

ecobanca CREDITUL
TĂU PENTRU NATURĂ

SC GLOBAL EXPEDITION SRL

22/11/2021

118775

M 2011
08230

PMG PROFESIONAL
MARKETING GROUP

SC PROFESIONAL MARKETING
GROUP SRL

22/11/2021

118929

M 2011
08220

Un băiat şi o fată

SC ALEX & THEO PARTY SRL

22/11/2021

118952

M 2011
08221

santefruct

SC SANTEFRUCT SRL

22/11/2021

119507

M 2011
08222

AlegeAustria.ro

SC TERRA TOURISM SRL

22/11/2021

119662

M 2011
08204

KAZAL

SC KAZAL SRL

22/11/2021

118506

M 2011
08223

GEMINI GRUP

NEGOITA IOAN

22/11/2021

121033

M 2011
08213

SZEKELY KALENDARIUM

SILVA RERUM S.R.L.

22/11/2021

120066

M 2011
08224

YANNY

SC ART & YANNY CLUB SRL

22/11/2021

118645

M 2011
08225

red studio

SC CALL CENTER & SOFTWARE SRL

22/11/2021

118646

M 2011
08226

Pro Studio

SC CALL CENTER & SOFTWARE SRL

22/11/2021

122615

M 2011
08206

EU SEC RO PAZAGARDA PROTECTIE

SC EU SEC RO SRL

22/11/2021

118505

M 2011
08218

XINKO

SC XIN HUA 98 IMPEX TRADE SRL

22/11/2021
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123825

M 2011
08209

MISS REEF
MAREA NEAGRA

121171

M 2011
08210

DELUX SECURITY

118774

M 2011
08219

CUPIO

118953

M 2011
08236

FOTBAL CLUB ASTRA

118954

Titular

Dată
expirare

BRATU VIOREL

22/11/2021

SC DELUX SECURITY SRL

22/11/2021

SC RAZADI SRL

22/11/2021

ASOCIATIA FOTBAL CLUB ASTRA

22/11/2021

M 2011
08237

FOTBAL CLUB ASTRA 1934 ASOCIATIA FOTBAL CLUB ASTRA

22/11/2021

118649

M 2011
08238

FOTBAL CLUB ASTRA 1934 ASOCIATIA FOTBAL CLUB ASTRA

22/11/2021

119508

M 2011
08242

MAPAMOND
deschidem orizonturi

118647

M 2011
08227

Studio 20

118648

M 2011
08228

FLORIA

119844

M 2011
08229

124498

M 2011
08232

Sentimentalii

SAFTA IONEL

22/11/2021

119845

M 2011
08233

MEPIDENTAL

LABORATORIOS INIBSA, S.A.

22/11/2021

119043

M 2011
08231

IDA ITALIAN DESIGN
& ARCHITECTURE

SC ITALIAN INTERIOR DESIGN AND
ARHITECTURE SRL

22/11/2021

128698

M 2011
08214

P&P MIXT

SC P&P MIXT SRL

22/11/2021

116706

M 2011
08269

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

116742

M 2011
08270

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

116707

M 2011
08271

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

116708

M 2011
08272

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

118564

M 2011
08261

SC MODERNA GLAF SRL

23/11/2021

116749

M 2011
08273

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

SC TOUR IMPEX MAPAMOND
M.D.SRL

22/11/2021

Globalmaca Holdings Ltd

22/11/2021

DUNCA MARIUS

22/11/2021

CATHARSIS safety matters SC CATHARSIS SRL

moderna GLAF The
Windowsill Experts
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117268

M 2011
08274

0248-942 ACTUAL
TAXI BUSINESS

118157

M 2011
08245

PUIUL MAMII

120973

M 2011
08268

118651

M 2011
08277

118156

Titular

Dată
expirare

POPESCU FLORIN ALEXANDRU

23/11/2021

BRATU EMILIA-DOINA
BRATU MARIUS-LILIAN

23/11/2021

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

IBOUTIQUE

SC BAGG FUTURE SRL

23/11/2021

M 2011
08255

PHENALEX

BISBOACA SIMONA

23/11/2021

118155

M 2011
08275

BIZZ ON WHEELS

TEOFANESCU OVIDIU ALEXANDRU

23/11/2021

117408

M 2011
08278

OVE SECURITY
& PROTECTION

SC OVE SECURITY & PROTECTION
SRL

23/11/2021

118776

M 2011
08246

SC RESIDENCE PARADIS SRL

23/11/2021

119121

M 2011
08247

120639

M 2011
08260

Pan Pan

142800

M 2011
08280

119427

MELODIA DI SAPORI ARTE SC TALCONF B SRL
DEL GUSTO ITALIANO

23/11/2021

SC ROMPAK SRL

23/11/2021

UserTopia

SC GRAPEFRUIT SRL

23/11/2021

M 2011
08248

WellGrain

WELLGRAIN LTD,

23/11/2021

118899

M 2011
08282

Transylvania
INTERNATIONAL
HORSE SHOW

SC HIPOHOUSE SRL

23/11/2021

119325

M 2011
08249

119324

M 2011
08257

De sărbători

126814

M 2011
08250

CONSEC

118201

M 2011
08262

ArtSoft

118777

M 2011
08256

BREITLING security

116704

M 2011
08264

PANORAMA LA ANTENA 3 SC ANTENA 3 SA

23/11/2021

SC ROMPAK SRL

23/11/2021

CONSEC OPERATIONAL SECURITY
SRL

23/11/2021

SC ARTSOFT SRL

23/11/2021

SC BREITLING SECURITY SRL

23/11/2021

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

1666

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
marcă

Nr.
depozit

116741

M 2011
08265

118047

M 2011
08276

116740

Denumire marcă

Titular

Dată
expirare

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

TEOFANESCU OVIDIU ALEXANDRU

23/11/2021

M 2011
08266

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

116705

M 2011
08267

JT INTERNATIONAL SA

23/11/2021

120459

M 2011
06543

STRUKTOR EXPERTI
IN CONSTRUCŢII
CIVILE RESTAURĂRI
ŞI CONSOLIDĂRI

URSE LAURENTIU

23/11/2021

122053

M 2011
08284

CREATIONS
BEYOND COMPARE

JT INTERNATIONAL SA

24/11/2021

127741

M 2011
08316

SPITALUL EUROCLINIC
FLOREASCA 14A

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL

24/11/2021

151630

M 2011
08292

Colegiul Psihologilor
din România

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN
ROMANIA

24/11/2021

119119

M 2011
08291

Republick

MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU

24/11/2021

117840

M 2011 TUDOR PERSONAL TAILOR TUDOR TAILOR INVEST SRL
08303

24/11/2021

138923

M 2011
08286

MAREA LOJA A ROMANIEI ASOCIAŢIA ROZA VÂNTURILOR

24/11/2021

118778

M 2011 MAREA LOJA DIN ROMANIA BREBEANU C. NICOLAE DANUT
08287

24/11/2021

118779

M 2011
08293

Infomatic

SC AQUAVITA SOLUTIONS SRL

24/11/2021

118032

M 2011
08312

CONCOR AM

MERCK KGaA

24/11/2021

118780

M 2011
08305

pantyhouse

SC GOTIC SRL

24/11/2021

118507

M 2011
08313

MIXT ECO-TOTAL
ECHILIBRUL INTRE
CONFORT SI ECOLOGIE

SC VRANCART SA

24/11/2021

127656

M 2011
08309

ONLY NATURAL
Noni Oral Liquid

SC CO & CO CONSUMER 2002 SRL

24/11/2021

118781

M 2011
08314

BRAIN ART PENTRU
REPUTAŢIE

SC BRAIN ART SRL

24/11/2021

118782

M 2011
08320

Vinul Casei de Avocatură

TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP SRL

24/11/2021

AdBicy

1667

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

118299

M 2011
08307

POLAR DIESEL

118955

M 2011
08301

TOP VENT

118508

M 2011
08315

132002

Titular

Dată
expirare

OMV PETROM SA

24/11/2021

SC DIPET SERVCOM SRL

24/11/2021

MULTI BARTER TRUST
EXCHANGE COMMUNITY

SC MULTIBARTER SRL

24/11/2021

M 2011
08290

GLOBAL

SC GLOBAL PLAST SRL

24/11/2021

127657

M 2011
08308

ONLY NATURAL
Astragali Oral Liquid

SC CO & CO CONSUMER 2002 SRL

24/11/2021

122293

M 2011
08324

LIST .05

LIST CONCEPT SRL

24/11/2021

127658

M 2011
08310

ONLY NATURAL
Goji Oral Liquid

SC CO & CO CONSUMER 2002 SRL

24/11/2021

120323

M 2011 Naşu' şi Ţânţaru' - Şpriţan din DURA RĂDUCU
08311
vin alb cu sifon, gata făcut ŞTEFAN GHEORGHE

24/11/2021

119742

M 2011
07936

enotecca vinuri

SC MTP INVEST SRL

24/11/2021

119377

M 2011
07808

reducerimania.ro

SC VISUAL MEDIA WORLD SRL

24/11/2021

118783

M 2011
08327

SARA HOTEL

SC TRANSEVREN SRL

25/11/2021

118784

M 2011
08328

tranSEvren

SC TRANSEVREN SRL

25/11/2021

121517

M 2011
08321

EXPO NAUTICA

POPA MIRCEA

25/11/2021

118572

M 2011 RD ROMANIAN DESIGNERS ASOCIATIA FIT
08325

25/11/2021

142914

M 2011
08334

POMODORO

BOTEZ SORIN GABRIEL

25/11/2021

118787

M 2011
08339

D

SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI
DIMA & ASOCIATII

25/11/2021

118900

M 2011
08326

W WISE

SC WISE SRL

25/11/2021

142913

M 2011
08330

BOTEZ SORIN GABRIEL

25/11/2021

118785

M 2011
08331

BOTEZ SORIN GABRIEL

25/11/2021

118788

M 2011
08340

SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI
DIMA & ASOCIATII

25/11/2021

D DIMA & ASOCIATII

1668

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2021
Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă

120245

M 2011
08348

KIT XENON TUNING

119510

M 2011
08350

OTILIA FLONTA

120067

M 2011
08336

ULTRA DOUX

131522

M 2011
08349

UZINA DE ZÂMBETE

118048

M 2011
08337

Concurs Euclid

118786

M 2011
08338

118789

Titular

Dată
expirare

SC KIT XENON SRL

25/11/2021

FLONTA OTILIA

25/11/2021

L`OREAL SA

25/11/2021

SC DDD SERVICII MEDICALE SRL

25/11/2021

SAVU ION

25/11/2021

D DIMA & ASOCIATII
NAVIGATORS AT LAW

SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI
DIMA & ASOCIATII

25/11/2021

M 2011
08347

NEDIS DR. REDDY`S

DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.

25/11/2021

121421

M 2011
08244

Souflaki

SC IMPERIOS SRL

25/11/2021

118510

M 2011
08371

LABORATORUL
VAMPIRILOR

SC IQ GAMES SRL

28/11/2021

122775

M 2011
08362

THAI GUARD

SC THAI GUARD SRL

28/11/2021

118793

M 2011
08365

ENERGIA SECRETA

SC D TOYS SRL

28/11/2021

155157

M 2011
08366

PUNCT OCHIT,
PUNCT LOVIT

SC D TOYS SRL

28/11/2021

118957

M 2011
08372

OBLIQUE

SC IQ GAMES SRL

28/11/2021

119254

M 2011
08367

JUNIORPAD

SC D TOYS SRL

28/11/2021

118790

M 2011
08351

es eastsoft

SC SERVICII INTEGRARE SOFTWARE
(SIS) SRL

28/11/2021

118956

M 2011 CATELUL MEU INTELIGENT SC DEICO GAMES SRL
08369

28/11/2021

118171

M 2011
08384

28/11/2021

118794

M 2011
08370

119509

M 2011
08300

118349

M 2011
08306

DENTESSE

SC TERRAMOLD MEDICAL SRL

PISICA MEA INTELIGENTA SC DEICO GAMES SRL
Protect by EVW Holding

SC EVW HOLDING SRL

VITMEN A NEW CONCEPT FULOP GABOR DENES
IN HOSPITALITY
HELEN SPEEKENBRINK
1669
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Titular

119624

M 2011
08376

CASA PALINCII

SC ALCOROM SRL

28/11/2021

118652

M 2011
08378

DRUMALEX

SC DRUMALEX SRL

28/11/2021

118795

M 2011
08375

cashcontrol

MIND MAGNET SRL

28/11/2021

118796

M 2011
08379

DORSAN fresh express

SC DORSAN IMPEX SRL

28/11/2021

118958

M 2011
08385

Pic

SC BUNBUSINESSELIT BBE SRL

28/11/2021

117874

M 2011
08386

VEXUS

BOZĂU DAN-ANDREI

28/11/2021

118797

M 2011
08380

Nova Shopping Park

ECS RETAIL PARK S.R.L.

28/11/2021

118509

M 2011
08356

StudyBlock

SC SENSEI INTERNATIONAL SRL

28/11/2021

121943

M 2011
08374

ATMOS

SC SECPRAL PRO INSTALATII SRL

28/11/2021

124402

M 2011
08359

EKO MATIC POWDER

EKO DET PRODUCTION SRL

28/11/2021

124404

M 2011
08358

H.B.P.EKO

EKO DET PRODUCTION SRL

28/11/2021

119781

M 2011
08382

BARBATII STIU DE CE

SC BERGENBIER SA

28/11/2021

118798

M 2011
08383

ERDELY ONLINE

INFORM MEDIA PRESS SRL

28/11/2021

118511

M 2011
08373

3D TRIX

SC IQ GAMES SRL

28/11/2021

119026

M 2011
08389

zâmbet de copil

LIDL STIFTUNG & Co.KG

28/11/2021

118565

M 2011
08392

SPECTRAL

SC SPECTRALCOM SRL

28/11/2021

124403

M 2011
08360

EKODET

EKO DET PRODUCTION SRL

28/11/2021

118791

M 2011
08361

NIRO

SC NIRO INVESTMENT SA

28/11/2021

119027

M 2011
08390

SOFT & EASY

Delitissue Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia

28/11/2021

118566

M 2011
08399

TAXI STOENICA

STOENICA DANIEL DUMITRU

29/11/2021
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123059

M 2011
08405

BESTEN

117481

M 2011
08394

123057

Titular

Dată
expirare

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

VIVA CREDIT

VIVA CREDIT IFN SA

29/11/2021

M 2011
08401

SONNETECK

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

119122

M 2011
08406

GRIPMAP

BÎCIU RAUL COSMIN

29/11/2021

123058

M 2011
08402

FLAMMEN

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

123060

M 2011
08407

VOLTUM

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

120097

M 2011
08412

NIGHT GUARD
SECURITY CONCEPT

SC NIGHT GUARD SECURITY
CONCEPT SRL

29/11/2021

M 2011
08404

BRAUEN

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

123061

M 2011
08408

TERMIS

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

118799

M 2011
08409

CRYSTAL CAT
PREMIUM QUALITY

SC REFIN DEVELOPMENT SRL

29/11/2021

123062

M 2011
08410

TRUST STARK

SC TRUST EUROTHERM SRL

29/11/2021

120571

M 2011
Dobrogea nouă Pentru tine PALAZ CLAUDIU IORGA
08396 cotidian de opinie şi informaţie

29/11/2021

118654

M 2011
08418

SC MAGAZINUL BOIERESC SRL

29/11/2021

119123

M 2011
08413

SC C&I AMBIENT SRL

29/11/2021

118133

M 2011
08417

Sultansa

STYLE TRADING IMPORT EXPORT
SRL

29/11/2021

119208

M 2011
08415

Strong FreeStar Dincolo
de aşteptări STRONG

SC FREE STAR SRL

29/11/2021

118513

M 2011
08421

EVOffice

SC EVIDENT GROUP SRL

29/11/2021

118653

M 2011
08398

Bunătăţi de Topoloveni
Fondat 1901

SC MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS SRL

29/11/2021

118655

M 2011
08419

Magazinul Boieresc

SC MAGAZINUL BOIERESC SRL

29/11/2021

150739

M 2011
08420

HR Embassy Engaging
people to business

FORGACIU MIHAELA

29/11/2021

Târgul Boierului
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Titular

Dată
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118512

M 2011
08414

IMAGINE GLOBAL

SC GLOBAL PROSPECT MARKETING
SRL

29/11/2021

118800

M 2011
08416

profihairshop

PROFIHAIRSHOP S.R.L.

29/11/2021

118959

M 2011
08430

UTICAM EXPOZIŢIE DE
CAMIOANE ŞI UTILAJE
PENTRU CONSTRUCŢII

SC SET EVENTS SRL

30/11/2021

119028

M 2011
08424

NATURA Dent

C.M.I. DR. POPESCU ADINA

30/11/2021

118475

M 2011
08456

ZOE

MANOLACHE GEORGIANA

30/11/2021

118501

M 2011
08425

DINAMIC AGENCY
PROT GUARD

SC DINAMIC PROT GUARD AGENCY
SRL

30/11/2021

119124

M 2011
08422

EM EURO MANSARDE

SC RC EUROCONSTRUCT
MANSARDE SRL

30/11/2021

121425

M 2011
08426

.......... Iris Serban

SC IRIS DESIGN FASHION SRL

30/11/2021

118801

M 2011
08429

proxi

SC PROFI ROM FOOD SRL

30/11/2021

119125

M 2011
08423

HEIZWELT

SC INSTALCARPATICA SRL

30/11/2021

119475

M 2011
08428

AMI

SC AIR MANAGEMENT
INTERNATIONAL SRL

30/11/2021

122897

M 2011
08433

Betonia - idei din beton

PATACHI HORIA ALEXANDRU

30/11/2021

118804

M 2011
08457

PETER STUYVESANT

AMERICAN-CIGARETTE COMPANY
(Overseas) LIMITED

30/11/2021

118802

M 2011
08435

Tesys

MIHĂESCU MARIAN CRISTIAN
BURDESCU DUMITRU DAN

30/11/2021

119368

M 2011
08437

135269

M 2011
08440

HIT DUPA HIT

118656

M 2011
08439

BABY care

119127

M 2011
08443

CARPATHIAN CAMP

118803

M 2011
08444

SANTIAGO

DMHI DAEWOO MANGALIA SC DAEWOO MANGALIA HEAVY
HEAVY INDUSTRIES
INDUSTRIES SA

30/11/2021

SC RADIO XXI SRL

30/11/2021

SC SPRINT PHARMA SRL

30/11/2021

STEFAN LICHWAR

30/11/2021

SC AZUGA WATERS SRL

30/11/2021
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119126

M 2011
08442

Ambasada.ro

119275

M 2011
08448

romstal partener

122625

M 2011
08445

ANINOASA

119276

M 2011
08449

119277

Titular

Dată
expirare

DAN CONSTANTIN FORTUNESCU
ARON

30/11/2021

SC ROMSTAL IMPEX SRL

30/11/2021

SC ANINOASA-TIM SRL

30/11/2021

romstal TERMA

SC ROMSTAL IMPEX SRL

30/11/2021

M 2011
08450

romstal Kalpex

SC ROMSTAL IMPEX SRL

30/11/2021

122244

M 2011
08455

GOLDEN HORSE

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.p.k.

30/11/2021

118773

M 2011
08197

Râureni Mic dejun uşor

SC ANNABELLA SRL

30/11/2021

157087

M 2016
08722

PHICOMM

SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION
CO., LTD.

21/11/2021
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Referitor la cererea de înregistrare marcă cu nr. depozit M 2020 01029 - “FLY BUTTERFLY”,
înregistrată cu nr. 172724, facem precizarea că, dintr-o eroare materială, aceasta a apărut publicată
cu toate clasele de produse solicitate la înregistrare, în BOPI nr. 6/2021.
Publicarea înregistrării mărcii cu nr. 172724 - “FLY BUTTERFLY” trebuie făcută numai pentru clasele
de produse 2 şi 8, respectiv:
Clasa 2: Vopsele, vernisuri si lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii si a deteriorarii lemnului;
coloranti, nuantatori, cerneluri pentru tiparire, marcare si gravare; rasini naturale în stare bruta; metale
sub forma de folie si pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tiparire si arta.
Clasa 8: Unelte si ustensile de mâna, actionate manual; tacâmuri; arme de mâna, cu exceptia armelor
de foc; aparate de ras.

Cu privire la publicarea modificării în situaţia juridică a mărcii combinate, individuale, ZENESSIS,
având număr de depozit M 2007 08069 şi anume, modificarea adresei licenţiatului ENDRESS POWER
ROMÂNIA SRL, din Str. Oslo Nr.4, Com. Dumbrăviţa, Sat Dumbrăviţa, România în Strada
Medreşului, Nr.17, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Judeţ Caraş-Severin, România, dintr-o eroare
materială nu a fost publicată în BOPI nr. 04/2021.
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11. DIVERSE
-

LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

-

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

-

ANUNŢURI OFICIALE

-

MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

© Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.

ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,
din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.
Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General
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Notă:

Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a Consilierilor
în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului Camerei
Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .
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ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General
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CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL
OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI
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

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
Tel.: 0348 453 102
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
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
Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557
e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor
Persoan| de contact: Mihaela SECAR{
1739
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4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD
Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro
www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă: Camera de ComerÛ Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,
nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa
Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;
Mihaela COTOI
5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ
str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA
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
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
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

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA
Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI
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9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele
208-209, Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax: 0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

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
Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro

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
e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ
Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894
Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918
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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
PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele
Institutului Confucius
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
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

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ
Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com
www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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