
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
04/08/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 11/08/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/08/2020

2

Cereri Mărci publicate în 11/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05396 04/08/2020 GHEORGHE CIUCA PREVENT CLINICA

2 M 2020 05445 04/08/2020 RAYMOND NICOLA GRIGORIU Bacania Tei

3 M 2020 05446 04/08/2020 SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

DEKORAMA

4 M 2020 05447 04/08/2020 SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

Mirella

5 M 2020 05448 04/08/2020 SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

Florista

6 M 2020 05449 04/08/2020 RAIFFEISEN BANK SA Raiffeisen Smart Mobile
Business

7 M 2020 05450 04/08/2020 RAIFFEISEN BANK SA Raiffeisen Smart Mobile BIZ

8 M 2020 05451 04/08/2020 S.C. WESTHOUSE GROUP
S.R.L.

LAKESIDE RESIDENCE OVIDIU

9 M 2020 05452 04/08/2020 ADRIAN CREŢ LE QUAI

10 M 2020 05453 04/08/2020 NISTOR STELIAN Suveranul Mare Comandor

11 M 2020 05454 04/08/2020 STELIAN NISTOR RITUL SCOŢIAN ANTIC ŞI
ACCEPTAT

12 M 2020 05455 04/08/2020 CONSTANȚA ILIE NEXT ONE

13 M 2020 05456 04/08/2020 CONSTANȚA ILIE NEXT PROVIDER

14 M 2020 05457 04/08/2020 CEMACON SA EVO-MZC

15 M 2020 05458 04/08/2020 CEMACON SA EVO-MZT

16 M 2020 05459 04/08/2020 CEMACON SA EVO-TMT

17 M 2020 05460 04/08/2020 AVENTIS INTERNATIONAL SRL CAFENEAUA JURIDICA

18 M 2020 05461 04/08/2020 BISTRO ARABICA S.R.L. origins COFFEE & DRINKS

19 M 2020 05462 04/08/2020 MIRCEA-MIHAI CHIFOR HF HaiFor LIMOUSINE

20 M 2020 05463 04/08/2020 SC AGROLAND BUSINESS
SYSTEM SA

agroland MEGA

21 M 2020 05465 04/08/2020 DERMA NAPOCENSIS SRL Bright Skin

22 M 2020 05466 04/08/2020 NATURAL VITA PLUS SRL Crin Farm

23 M 2020 05467 04/08/2020 APHRODITA SRL SOVATA

24 M 2020 05469 04/08/2020 SC FEROSTIL ART SRL Ferostil ART

25 M 2020 05471 04/08/2020 S.C. COBYUL S.R.L. COBYUL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 05472 04/08/2020 EUGENIU BERECHET PRANA BIKE RIDICĂ VIBRAȚIA

27 M 2020 05473 04/08/2020 TIMO SERV SRL COVRIGI DE BRĂILA

28 M 2020 05474 04/08/2020 TIMO SERV SRL Ronțăilă Big Brezel

29 M 2020 05475 04/08/2020 S.C. MMT121GAMING S.R.L. NOMAD
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(210) M 2020 05396
(151) 04/08/2020
(732) GHEORGHE CIUCA, MARIN

SORESCU NR. 9, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, 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) M 2020 05445
(151) 04/08/2020
(732) RAYMOND NICOLA GRIGORIU,

STR. COL. CORNELIU POPEIA
NR. 18, BUCUREȘTI, 051802,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bacania Tei

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

29. Legume procesate.
31. Legume crude, legume proaspete.
39. Livrare de produse de băcănie.

───────
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(210) M 2020 05446
(151) 04/08/2020
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

SRL, ALEEA ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19, CAMERA
NR. 2 DE 27.10 MP, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEKORAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.13.25

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

clase:
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 05447
(151) 04/08/2020
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

SRL, ALEEA ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19, CAMERA
NR. 2 DE 27.10 MP, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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) M 2020 05448
(151) 04/08/2020
(732) SC REGINA OVERSEAS COM

SRL, ALEEA ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19, CAMERA
NR. 2 DE 27.10 MP, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Florista

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) 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) M 2020 05449
(151) 04/08/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Raiffeisen Smart
Mobile Business

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2020 05450
(151) 04/08/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Raiffeisen Smart Mobile BIZ

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
cât şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 05451
(151) 04/08/2020
(732) S.C. WESTHOUSE GROUP

S.R.L., STR. CUZA VODĂ
NR. 54, ET. P, AP. 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900682, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
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.

───────

(210) M 2020 05452
(151) 04/08/2020
(732) ADRIAN CREŢ, STR. PLUTO

NR. 34, JUDEŢ TIMIŞ, COMUNA.
DUMBRAVITA, SAT DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
LE QUAI

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05453
(151) 04/08/2020
(732) NISTOR STELIAN, STR. SĂGEŢII

NR. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Suveranul Mare Comandor

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.05

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu, giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/08/2020

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

───────

(210) M 2020 05454
(151) 04/08/2020
(732) STELIAN NISTOR, STR. SĂGEŢII

NR. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RITUL SCOŢIAN
ANTIC ŞI ACCEPTAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu, giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05455
(151) 04/08/2020
(732) CONSTANȚA ILIE, SAT CRIVINA,

NR. 232, JUD. PRAHOVA, COM.
GORGOTA, 107276, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

NEXT ONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.01; 24.17.05;
24.17.07; 24.17.25

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

35. Publicitate, servicii de vânzare de produse IT
şi comunicaţii, precum şi accesorii ale acestora.
42. Servicii ştiinţifice si tehnlogice, precum şi
grafică, cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, servicii de analiză, cercetare industriala
şi design, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software, consultanţă
în crearea de produse şi accesorii la cerere şi/
sau la comanda în domeniul IT, în domeniul
comunicaţiilor şi telefoniei.

───────

(210) M 2020 05456
(151) 04/08/2020
(732) CONSTANȚA ILIE, SAT CRIVINA,

NR. 232, JUD. PRAHOVA, COM.
GORGOTA, 107276, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

NEXT PROVIDER
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.01; 24.17.05;
24.17.07; 24.17.25

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

35. Publicitate, servicii de vânzare de produse IT
şi comunicaţii, precum şi accesorii ale acestora.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
grafică, cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, servicii de analiză, cercetare industrială
şi design, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software, consultanţă
în crearea de produse şi accesorii la cerere şi/
sau la comanda în domeniul IT, în domeniul
comunicaţiilor şi telefoniei.

───────

(210) M 2020 05457
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII NR.

178K, ,ET. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
EVO-MZC

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

19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(210) M 2020 05458
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII NR.

178K, ,ET. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
EVO-MZT

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

19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────
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(210) M 2020 05459
(151) 04/08/2020
(732) CEMACON SA, CALEA TURZII NR.

178K, ,ET. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
EVO-TMT

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

19. Compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, mortar, mortar uscat, mortar refractar,
mortar epoxi, mortar pentru fațadă, mortar
refractar (nemetalic), mortar de var, amestec
de mortar, mortar cu azbest, mortare rezistente
la apă, mortare bituminoase pentru acoperișuri,
mortar pentru construcții, mortar de legătură
pentru construcții, mortar adeziv folosit în
construcții, componente de construcții din mortar
de ciment armat, preparate de nivelare (ciment
sau mortar), țevi din mortar de ciment,
amestecuri preparate de mortar uscat, mortar
de ciment pentru construcții, ardezii din mortar
de ciment, foi pentru acoperirea fațadelor din
materiale celulare tencuite cu mortar, mortar de
ghips, plăci de mortar, ipsos pentru tencuială,
var, var hidratat utilizat în construcții, materiale
de construcție pe bază de var, ciment hidraulic,
ciment, amestecuri de ciment, ciment pentru
construcții, tencuieli de ciment pentru ignifugare,
nisipuri pentru prepararea mortarului.

───────

(210) M 2020 05460
(151) 04/08/2020
(732) AVENTIS INTERNATIONAL SRL,

STR. VIITORULUI NR. 110, ET. 4,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAFENEAUA JURIDICA

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 05461
(151) 04/08/2020
(732) BISTRO ARABICA S.R.L., STR.

TRANSILVANIEI NR. 9, BL. AN8,
AP. 2, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

origins COFFEE & DRINKS

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 05.01.16; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 580C), negru (Pantone 6C)

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05462
(151) 04/08/2020
(732) MIRCEA-MIHAI CHIFOR, STR.

LUNII NR. 14, BL. L 13, AP. 4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

HF HaiFor LIMOUSINE
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(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.02

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

clase:
35. Publicitate, marketing, administrarea
afacerilor.
39. Transportul cu maşina, transportul de
pasageri, transport.

───────

(210) M 2020 05463
(151) 04/08/2020
(732) SC AGROLAND BUSINESS

SYSTEM SA, STR. GĂRII NR. 14,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET ''CECIU GABRIELA''
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR. 6,
AP. 110, JUD. TIMIS, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

agroland MEGA

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.15;
26.04.18; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05465
(151) 04/08/2020
(732) DERMA NAPOCENSIS SRL, STR.

EDGAR QUINET NR. 24, AP. 29,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Bright Skin

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 26.01.03; 26.01.14; 26.01.18;
29.01.04

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

clase:
44. Servicii medicale: servicii medicale
dermatologice, tratamente dermatologice cu
laser, intervenţii chirurgicale dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor cutanate, estetică
medicală (servicii medicale dedicate pentru
sănătatea şi frumuseţea cutanată), servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, îngrijire
medicală, consiliere farmaceutică, servicii de
igienă şi înfrumuseţare pentru oameni.

───────
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(210) M 2020 05466
(151) 04/08/2020
(732) NATURAL VITA PLUS SRL, B-DUL

I.C. BRATIANU NR. 22, BL. A2, SC.
A, ET. 5, AP. 20, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Crin Farm

(531) Clasificare Viena:
05.05.02; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05467
(151) 04/08/2020
(732) APHRODITA SRL, NR. 109/A,

JUDEŢUL MUREŞ, IBĂNEŞTI
PĂDURE, 547329, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

SOVATA

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

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

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

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

───────
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(210) M 2020 05469
(151) 04/08/2020
(732) SC FEROSTIL ART SRL, STR.

BRÂNDUȘELOR NR. 6, BL. V70,
SC. 2, ET. 3, AP. 27, CAM. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ferostil ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) 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.

───────

(210) M 2020 05471
(151) 04/08/2020
(732) S.C. COBYUL S.R.L., STR. FDC.

PĂUN NR. 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CATALIN Cabinet
Individual Proprietate Industriala
, STR. ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI
, IAŞI, 700730 , IAȘI, ROMANIA

(540)

COBYUL

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
02.07.01; 02.07.23; 07.01.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
300C), galben (Pantone 109C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 05472
(151) 04/08/2020
(732) EUGENIU BERECHET, SAT

CÂRCIUMĂREȘTI, JUD. ARGEȘ,
COMUNA LEORDENI, 117416,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRANA BIKE
RIDICĂ VIBRAȚIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.01; 26.11.22

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de restaurante fast-food,
servicii de catering.

───────

(210) M 2020 05473
(151) 04/08/2020
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR. 1, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, CENTRUL
NAVROM RIVER, CAM. 302,
JUDETUL GALATI, GALATI,
800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

COVRIGI DE BRĂILA

(531) 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,
de marketing şi materiale promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
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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) M 2020 05474
(151) 04/08/2020
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR. 1, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, CENTRUL
NAVROM RIVER, CAM. 302,
JUDETUL GALATI, GALATI,
800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Ronțăilă Big Brezel

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06

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

clase:
30. Covrigi.
31. Migdale (fructe), arahide, proaspete,
seminţe de cereale, neprocesate, susan
comestibil, neprocesat , cereale neprocesate.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de 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 informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comanda prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata si en-gros,
servicii de 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
online de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: covrigi, migdale
(fructe), arahide, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate, susan comestibil, neprocesat,
cereale neprocesate.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/08/2020

───────

(210) M 2020 05475
(151) 04/08/2020
(732) S.C. MMT121GAMING S.R.L.,

STR. NICOLAE TITULESCU NR.
66, JUD. VRANCEA, PANCIU,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

NOMAD

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.09; 26.11.12; 03.07.24

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

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), agenții de rezervare
de bilete pentru concerte, agenții de rezervări
pentru bilete de teatru, furnizare de servicii
de agenţii de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare de
locuri pentru spectacole, rezervare de locuri
pentru spectacole de divertisment, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii
ale agențiilor de bilete (divertisment), servicii
ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de agenții de
rezervare de bilete la cinematografe, servicii

de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de informare cu privire la
bilete pentru
evenimente de divertisment, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii de informații
de bilete pentru sporturile electronice, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de rezervare de bilete pentru concerte și
spectacole de teatru, servicii de rezervare de
bilete pentru spectacole, servicii de rezervare
de bilete pentru teatru, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente de divertisment,
servicii de înscriere și de rezervare de bilete la
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la spectacole de teatru, servicii de
rezervare la teatru, servicii de rezervare de bilete
pentru evenimente, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), angajarea de personalități
sportive pentru evenimente (servicii de
reprezentanță), ateliere recreative, băi publice
(piscine), servicii de cabarete și discoteci,
servicii de cabaret, centre de divertisment,
cluburi de noapte (divertisment), consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, coordonare de festivaluri de film,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment, divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, informații în materie de
divertisment, divertisment de tipul spectacolelor
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de lumini, divertisment interactiv, divertisment
muzical, divertisment pe internet, divertisment
on-line, divertisment radiofonic, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
expoziții canine, efectuare de expoziții cu
animale, expoziții de animale, expoziții de
animale și dresură de animale, proiecții de
filme cinematografice, fotoreportaje, furnizare
de activități recreative, furnizare de activități
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, furnizare
de case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de centre de recreere, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de echipamente pentru karaoke,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web
pentru jucători cu privire la scorurile lor la
jocuri, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, 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
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format MP3
nedescărcabilă, furnizare de muzică în format
digital de pe internet nedescărcabilă, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de
săli amenajate pentru activități de recreere,

furnizare de săli de dans, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, furnizare de
servicii recreative acvatice, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru dans,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru jucat go, furnizare de spații
pentru jucat shogi, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
spații în aer liber pentru jocuri de paintball,
furnizare de tiroliene pentru recreare, furnizare
de zone de recreere sub formă de zone de
joacă pentru animale de companie, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, furnizarea de instalații
pentru karaoke, furnizarea de instrucțiuni pentru
jocul go, furnizarea de recenzii on-line pentru
cărți, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor cinematografice, servicii
oferite de grădini cu acces public (în scopuri
de recreere), găzduire de ligi de sport
fantezie, găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la videouri, jocuri de noroc, 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, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de cluburi de
fani, organizare de competiții, organizare de
concursuri muzicale, organizare de divertisment
pentru nunți, 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
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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 expoziții canine, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, 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 servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole de dans, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de turnee de recreere, organizare de
tururi de cățărare, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
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 găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
prezentare de spectacole de divertisment
în domeniul stilului și modei, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, parcuri de distracție și
tematice, organizarea de târguri cu scop
cultural sau de divertisment, servicii de grădini
zoologice și muzee, 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 petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, producție audio,

video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, punere la dispozitie de
echipamente de karaoke, punere la dispoziție de
instalații de cinematografe și de teatre, punere
la dispoziție de săli de divertisment, punerea
la dispoziție de jocuri, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
servicii ale agențiilor de divertisment, servicii ale
centrelor de
divertisment, săli de jocuri, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de cluburi de fani, servicii de
cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment,
servicii de divertisment cu aparate de jocuri
de noroc, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de divertisment
pe nave de croazieră, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country club),
servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment în centre
de vacanță, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
de divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de jocuri de noroc,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de mixare muzicală,
servicii de planificare de petreceri, servicii de
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recepție (divertisment), servicii de recepții pentru
companii (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii de spectacole cu laser,
servicii de spectacole cu laser (divertisment),
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii
în domeniul producției de spectacole, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii oferite
de sala de karaoke, servicii oferite de sălile
de dans, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, servicii recreative legate de
drumeții și camping, servicii sportive și de
fitness, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, sisteme de joc (divertisment,
educație), spectacole de dans, spectacole cu
animale, spectacole de focuri de artificii, sport
și antrenamente de fitness, studiouri de dans,
tabere de recreere, studiouri cinematografice,
tabere de vară (divertisment și educație).

───────



ERATA 

 

Referitor la cererea cu nr. de depozit  M 2020 04778 din 09/07/2020, dintr-o eroare 

materială produsele din clasa 7 au fost încadrate în clasa 9, corect fiind: 

 

Clasa 7: Automate de vânzare (distribuitoare automate). 

Clasa 9: Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, 

cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; 

aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, 

reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 

reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; 

mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de calculat, 

echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea 

incendiilor. 

 


