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Cereri Mărci publicate în 14/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05550 07/09/2020 SC MIDAS & CO SRL MidasAnAir

2 M 2020 06037 07/09/2020 DIGITAL CHARMS SRL DIGITAL CHARMS

3 M 2020 06221 07/09/2020 FLORISOL PRODUCT SRL Florisol

4 M 2020 06289 07/09/2020 SC STUDIO SQM S.R.L. TESSERACT Archviz

5 M 2020 06290 07/09/2020 SC STUDIO SQM S.R.L. TESSERACT

6 M 2020 06291 07/09/2020 SC STUDIO SQM S.R.L. TESSERACT Architecture

7 M 2020 06292 07/09/2020 SC STUDIO SQM S.R.L. TESSERACT Medical

8 M 2020 06293 07/09/2020 BETTY-COM SRL - BRUTĂRIE - Betty PATISERIE
- COFETĂRIE

9 M 2020 06294 07/09/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU GRAND HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852

10 M 2020 06295 07/09/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852

11 M 2020 06296 07/09/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one RAHMANINOV

12 M 2020 06297 07/09/2020 TAUS ADRIAN PFA CLUBUL DE EXCELENTA
CANINA EST. 2010 PATROCLE
BRASOV

13 M 2020 06298 07/09/2020 NATURALIS SRL naturalis inteligenţa naturii
VITAMINUTZE

14 M 2020 06299 07/09/2020 DIALEXTOY SRL HunterSpider

15 M 2020 06300 07/09/2020 BLANCO WELLNESS GROUP
SRL

GRILL & BEAR BLANCO 2020
ORIGINAL CONCEPT BEST
PRIME MEAT

16 M 2020 06301 07/09/2020 IGOR LESAN STAȚIA ROMBEER Fă-ți plinul!

17 M 2020 06302 07/09/2020 CASA DE CULTURA A
SINDICATELOR ORADEA

CAMERATA FELIX

18 M 2020 06303 07/09/2020 ANA PAN SA HALLOUMIPITA

19 M 2020 06304 07/09/2020 ANA PAN SA HALLOUMI PITA

20 M 2020 06305 07/09/2020 SC ANA PAN SA ELIOPITA

21 M 2020 06306 07/09/2020 SC ANA PAN SA TIROPITA

22 M 2020 06307 07/09/2020 SILVIU-CEZAR ALUPEI SĂ-ŢI PESE DE KGB-IŞTI?
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 06308 07/09/2020 Inspecţia de Stat pentru

Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR

ISCIR ROMANIA FONDAT 1910

24 M 2020 06309 07/09/2020 YO SHIN KIM MCKLEM #PROHA5H

25 M 2020 06310 07/09/2020 SC KLAUS SRL Artesana. Artizanii laptelui

26 M 2020 06311 07/09/2020 SC KLAUS SRL Asa e laptele

27 M 2020 06312 07/09/2020 SC KLAUS SRL Artesana. Asa e laptele

28 M 2020 06313 07/09/2020 MARIA MAZARIANU Nemțeanul

29 M 2020 06314 07/09/2020 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929

30 M 2020 06315 07/09/2020 BLOUSE ROUMAINE PROJECT
SRL
ANTOANETA MARIA MARES

BLOUSEROUMAINE-
SHOP.COM

31 M 2020 06317 07/09/2020 BT ASSET MANAGEMENT SAI
SA

BT DIRECT INVEST

32 M 2020 06318 07/09/2020 ROȘCA LAURENȚIU ȚIGĂERU Quasar & Co.

33 M 2020 06319 07/09/2020 ENJOY MEDIA PRODUCTION
S.R.L.

1, 2, 3 si afli tot ce vrei!

34 M 2020 06320 07/09/2020 LAURENȚIU MIHAI BĂRĂGĂU ferma 2 cocoși Holboca - iași

35 M 2020 06321 07/09/2020 CRAMA TRACICA SRL

36 M 2020 06322 07/09/2020 S.C. RIVERGATE SECURITY
S.R.L.

RIVERGATE SECURITY
SERVICES

37 M 2020 06323 07/09/2020 MIHAI COTOS DIGITAL CRUSADE

38 M 2020 06324 07/09/2020 GILGAL S.R.L. ZATZ
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(210) M 2020 05550
(151) 07/09/2020
(732) SC MIDAS & CO SRL, STR.

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

(540)

MidasAnAir

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.02

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#5c7c44), galben (HEX=#fcc63c)

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

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

───────

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

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

(540)

DIGITAL CHARMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.05

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

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

(210) M 2020 06221
(151) 07/09/2020
(732) FLORISOL PRODUCT SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 8,
JUDEŢUL BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Florisol

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, verde,
portocaliu

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

1. Îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, aditivi
pentru soluri, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
aditivi pentru însilozare (conservanți), agenți
chimici tensioactivi pentru utilizare în
horticultură, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, agenți nutritivi pentru
flori, agenți nutritivi pentru plante, agenți
pentru ameliorarea solului (cu excepția
celor pentru sterilizare), amestecuri de
pământ pentru horticultură, cărbune de
lemn folosit pentru îmbunătățirea solului,
cărbune de lemn folosit în domeniul
horticulturii, compost de câmp (îngrășământ),
compost în formă solidă, compoziții
pentru îngrășăminte, compuși pentrughivece,
conservanți pentru plante, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, fertilizante complexe,
fertilizanți pentru pământ, fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte, îngrășământ pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
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de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
materiale pentru îmbunătățirea solului,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și
pășuni, îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, pământ de ghiveci ecologic,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru protejarea plantelor contra agenților
patogeni, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, preparate pentru îmbunătățirea solului,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru reglarea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru reglarea
creșterii produselor horticole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor de grădină, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor horticole, preparate pentru întărirea
plantelor, produse minerale folosite la creșterea
plantelor, produse pentru conservarea florilor,
produse pentru îmbunătățirea solului introduse
înainte de însămânțare (altele decât cele
pentru sterilizare), sol pentru plante, preparate
pentru îmbunătățirea solurilor, stimulatori de
creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), săruri (îngrășăminte), strat
superior al solului, substanțe de pregătire
a solului, substanțe pentru reglarea creșterii
plantelor, substanțe pentru stimularea creșterii
plantelor, substanțe pentru stabilizarea solului,
substanțe pentru îmbunătățirea solului., Servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata şi servicii de vânzare online
în legătură cu: îngrășăminte și produse
chimice pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, aditivi pentru soluri, aditivi pentru
soluri (fertilizanți), aditivi pentru însilozare
(conservanți), agenți chimici tensioactivi pentru
utilizare în horticultură, agenți naturali și
sintetici pentru creșterea plantelor, agenți
nutritivi pentru flori, agenți nutritivi pentru
plante, agenți pentru ameliorarea solului (cu
excepția celor pentru sterilizare), amestecuri
de pământ pentru horticultură, cărbune de
lemn folosit pentru îmbunătățirea solului,
cărbune de lemn folosit în domeniul
horticulturii, compost de câmp (îngrășământ),
compost în formă solidă, compoziții pentru
îngrășăminte, compuși pentru ghivece,
conservanți pentru plante, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, fertilizante complexe,
fertilizanți pentru pământ, fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte, îngrășăminte pentru plante
crescute în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,

îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
materiale pentru îmbunătățirea solului,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și
pășuni, îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea
peluzelor, pământ de ghiveci ecologic,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru protejarea plantelor contra agenților
patogeni, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, preparate pentru îmbunătățirea solului,
preparate pentru îmbunătățirea solului pentru
reglarea creșterii produselor agricole, preparate
pentru îmbunătățirea solului pentru reglarea
creșterii produselor de grădină, preparate
pentru îmbunătăţirea solului pentru reglarea
creșterii produselor horticole, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor de grădină, preparate pentru
îmbunătățirea solului pentru stimularea creșterii
produselor horticole, preparate pentru întărirea
plantelor, produse minerale folosite la creșterea
plantelor, produse pentru conservarea florilor,
produse pentru îmbunătățirea solului introduse
înainte de însămânțare (altele decât cele pentru
sterilizare), sol pentru plante, preparate pentru
îmbunătățirea solurilor, stimulatori de creștere
(alții decât cei de uz medical sau veterinar),
săruri (îngrășăminte), strat superior al solului,
substanțe de pregătire a solului, substanțe
pentru reglarea creșterii plantelor, substanțe
pentru stimularea creșterii plantelor, substanțe
pentru stabilizarea solului, substanțe pentru
îmbunătățirea solului.

───────
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(210) M 2020 06289
(151) 07/09/2020
(732) SC STUDIO SQM S.R.L., STR.

GENISTILOR NR. 21, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Archviz

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 24.17.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial.

───────

(210) M 2020 06290
(151) 07/09/2020
(732) SC STUDIO SQM S.R.L., STR.

GENISTILOR NR. 21, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 26.01.04; 27.05.02; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial.

───────
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(210) M 2020 06291
(151) 07/09/2020
(732) SC STUDIO SQM S.R.L., STR.

GENISTILOR NR. 21, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Architecture

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 26.01.04; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial.

───────

(210) M 2020 06292
(151) 07/09/2020
(732) SC STUDIO SQM S.R.L., STR.

GENISTILOR NR. 21, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Medical

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 26.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/09/2020

(210) M 2020 06293
(151) 07/09/2020
(732) BETTY-COM SRL, STR. GRIVITEI

NR. 2, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

- BRUTĂRIE - Betty
PATISERIE - COFETĂRIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 05.03.20

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

30. Produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, preparate pentru
fabricarea produselor de brutărie, produse
de patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, foi de patiserie congelate, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie conținând
creme, sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), produse
de patiserie care conțin fructe, produse de

patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
conținând creme și fructe, fulgi de patiserie de
unt de arahide, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), jeleuri de fructe (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, chipsuri de cofetărie pentru copt,
zefir (produse de cofetărie), pastila (produse
de cofetărie), gume transparente (produse de
cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), batoane de
lemn dulce (cofetărie), produse de cofetărie cu
înghețată, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie și înghețate, glazură
pentru produse de cofetărie, zahăr tos(nu
pentru cofetărie), tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), deserturi
preparate (produse de cofetărie), mentă pentru
produse de cofetărie, produse de
cofetărie din ciocolată, mentă pentru utilizare în
cofetărie, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din fructe, esențe
folosite pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, suc de
fructe (produse de cofetărie), drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, trufe
cu rom (produse de cofetărie), produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
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pe bază de arahide, produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie pe
bază de făină, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie, bucăți
de zahăr cristal (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie pe bază de
migdale, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, produse de cofetărie nemedicamentoase,
produse din zahăr, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, cachou (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice, pastile mentolate (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru uz medical,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor.
35. Servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanţă în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, 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, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare 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,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, publicitate în reviste,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoţionale de publicitate, servicii
de publicitate digital, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.

───────
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(210) M 2020 06294
(151) 07/09/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU,

BD.UNIRII NR. 78, BL. J2, SC.
1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BD. UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRAND HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații cu privire la servicii de bar,

servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi.

───────

(210) M 2020 06295
(151) 07/09/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU,

BD.UNIRII NR. 78, BL. J2, SC.
1, ET. 2, AP. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BD. UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOTEL CONCORDIA
BUCHAREST EST. 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09

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

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,
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furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații cu privire la servicii de bar,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi.

───────

(210) M 2020 06296
(151) 07/09/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one RAHMANINOV

(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.

───────

(210) M 2020 06297
(151) 07/09/2020
(732) TAUS ADRIAN PFA, STR.

BRASOVULUI, NR. 692L, SAT
BOD, JUD. BRASOV, COMUNA
BOD, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CLUBUL DE EXCELENTA
CANINA EST. 2010

PATROCLE BRASOV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.15; 03.01.08; 03.01.24; 27.01.12;
25.01.05; 26.01.01; 26.01.21; 01.03.17

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

41. Dresarea animalelor.
43. Pensiuni pentru animale.

───────
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(210) M 2020 06298
(151) 07/09/2020
(732) NATURALIS SRL, SOS.CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ETAJ
1, BIROU 6, SECTOR 1,,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa
naturii VITAMINUTZE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 05.05.20; 02.09.04; 02.09.08

(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:

5. Bumbac absorbant/vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
acaricide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, plasturi
adezivi/leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru

scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, să ruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
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chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente

pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice/făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, lipici pentru insectele zburătoare/
adezivi pentru prinderea insectelor, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale/
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale/carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe
de afumare/pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloralhidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
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
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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 mangrov ă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe
bază de minerale, mentă pentru scopuri
farmaceutice, moleschin pentru scopuri
medicale, preparate împotriva moliilor, hârtie
împotriva moliilor, ceară de mulaj pentru
stomatologi, apă de gură pentru scopuri
medicale, nămol pentru băi, ulei de muştar
pentru scopuri medicale, muştar pentru scopuri

farmaceutice, plasturi cu muştar/cataplasme cu
muştar, scoarţă de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, scutece pentru incontinenţă,
narcotice, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, capsule din dendrimer
pe bază de polimeri pentru farmaceutice.,
saltele pentru schimbarea bebeluşului, de unică
folosință, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează cerealele., scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică., scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși/ scutece
de înot, de unică folosință, pentru bebeluși, bureţi
contraceptivi, stickuri contra durerilor de cap,
geluri de masaj pentru scopuri medicale, pastă
de dinţi medicinală, umpluturi pentru cavități
osoase formate din țesuturi vii, cilindri pentru
oxigen, cu conținut, pentru uz medical, cannabis
pentru scopuri medicale/marijuana pentru
scopuri medicale, brăţări impregnate cu
repelenti pentru insecte, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
suplimente nutritive, substanţe nutritive pentru
microorganisme, ulei de terebentină pentru
scopuri farmaceutice, alifii
pentru scopuri farmaceutice, opiacee, opiu,
opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, otrăvuri, suplimente
dietetice pe bază de polen, pomade pentru
scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
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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 ş
obolani, 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 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, 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, preparate
pe 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 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
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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 poş
tale, 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, ş
abloane 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
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,
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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 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
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
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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
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, 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 de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de 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,
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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 şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, închiriere de contoare
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pentru înregistrarea consumului de energie,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platformă ca
serviciu (PAAS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcț
iilor de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la 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 prestate
de 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
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor.

───────

(210) M 2020 06299
(151) 07/09/2020
(732) DIALEXTOY SRL, PIATA LUMINII

NR. 9, CONSTRUCTIA C1 ,
PARTER, JUDEȚUL BRĂILA ,
BRĂILA, 810214, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
HunterSpider
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, căști, căști stereo, căști antifonice,
căști auriculare, căști audio, căști pentru
skateboard, căști pentru motocicliști, căști de
ciclism, amplificatoare pentru căști, console
pentru căști, căști pentru telefoane, căști pentru
sudură, căști pentru muzică, bureți pentru căști,
căști de protecție, căști de box, căşti fără fir,
căşti pentru schi, căști pentru șoferi, cutii pentru
căști, căști pentru echitație, căști pentru sport,
căști in-ear, căști pentru baseball, căști de
fotbal american, căști pentru telefoane mobile,
căști de vizualizare monoscopică, căști pentru
realitate virtuală, căști pentru fotbal american,
cabluri adaptoare pentru căști, căști rigide pentru
scufundări, prize duble pentru căști, căști de
protecție pentru cicliști, căști de protecție pentru
sport, combinații de căști cu microfon, căști
de protecție pentru motocicliști, căști pentru
comunicare la distanță, căști de protecție pentru
șoferii, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști de protecție
pentru copii, căști cu microfon pentru
comunicații, căști pentru prinzători la baseball,
căști pentru hochei pe gheață, căști de protecție
folosite în sport, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, căști de vizualizare stereoscopică în 3D,
căști de vizualizare monoscopică în 2D, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată, căşti
de protecţie pentru snow-board, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, măști de protecție pentru
căști de protecție, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști de protecție pentru
hochei pe gheață, dopuri antipraf pentru jack-
uri de căști audio, suporturi de camere video
montate pe căști, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, genți sport adaptate
(echipate) pentru a transporta căști de protecție,
căști de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, curele care
se prind sub bărbie pentru căștile de fotbal
american, software pentru jocuri care oferă sau
afişează câştigul jucătorului din maşinile de joc,
suporturi de mouse, mouse-uri pentru computer,
mouse-uri de calculator, mouse (periferice de
calculator), mouse-uri scaner, mouse-uri de
calculator fără fir, taste pentru tastatură de
calculator.

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din stațiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială
și pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate radiofonică,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenții de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate și
reclamă, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administrație comercială.
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───────

(210) M 2020 06300
(151) 07/09/2020
(732) BLANCO WELLNESS GROUP

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

(540)

GRILL & BEAR BLANCO
2020 ORIGINAL CONCEPT

BEST PRIME MEAT

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

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

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

───────

(210) M 2020 06301
(151) 07/09/2020
(732) IGOR LESAN, BD. LACUL TEI

NR. 75, SC. A, AP. 39, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, BIROUL 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011091,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STAȚIA ROMBEER Fă-ți plinul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#a3fe01), negru

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii asigurate de
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice ( site-uri web sau emisiuni de
teleshoping ), servicii de agenții de import-
export, regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────
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(210) M 2020 06302
(151) 07/09/2020
(732) CASA DE CULTURA A

SINDICATELOR ORADEA, PIATA
1 DECEMBRIE NR. 1, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
CAMERATA FELIX

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

16. Fluturași publicitari, fotografii (tipărite),
ilustrații, postere, publicații tipărite, publicații
periodice.
35. Servicii de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
înregistrărilor.
41. Organizarea și susținerea concertelor,
servicii de divertisment, producție de muzică,
servicii de compoziție muzicală, servicii
de studiouri de înregistrare, producție de
spectacole, compunerea de melodii, editarea
casetelor video.

───────

(210) M 2020 06303
(151) 07/09/2020
(732) ANA PAN SA, BULEVARDUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HALLOUMIPITA

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiți/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, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați și uscați
(crackers), aluat, colțunași pe bază de făină,
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,
fondante (produse de cofetărie ), plăcinte
cu came, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtes en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvișuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.

───────

(210) M 2020 06304
(151) 07/09/2020
(732) ANA PAN SA, BULEVARDUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HALLOUMI PITA

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiți/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, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiți sărați și uscați
(crackers), aluat, colțunași pe bază de făină,
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,
fondante (produse de cofetărie ), plăcinte
cu came, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtes en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvișuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.

───────
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(210) M 2020 06305
(151) 07/09/2020
(732) SC ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ELIOPITA

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), aluat, colţunaşi pe bază de făină,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient orezul /feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient pastele,
fondante (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.

───────

(210) M 2020 06306
(151) 07/09/2020
(732) SC ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TIROPITA

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), aluat, colţunaşi pe bază de făină,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient orezul /feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare având
ca principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate având ca principal ingredient pastele,
fondante (produse de cofetărie), plăcinte
cu carne, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, produse de cofetărie din
fructe, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
sandvişuri, produse de asezonare, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, amestecuri de
aluat nefermentat, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tarte, pâine nedospită.

───────

(210) M 2020 06307
(151) 07/09/2020
(732) SILVIU-CEZAR ALUPEI, STR.

VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 2, ET. 3,
AP. 33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SĂ-ŢI PESE DE KGB-IŞTI?

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

16. Ziare, publicaţii tipărite, tipărituri grafice.
───────
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(210) M 2020 06308
(151) 07/09/2020
(732) Inspecţia de Stat pentru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat - ISCIR, STR. SFÂNTUL
ELEFTERIE NR. 47 - 49,
SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ISCIR ROMANIA FONDAT 1910

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.04;
26.01.18; 01.01.03

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

clase:
42. Elaborarea de strategii şi programe
de dezvoltare privind activitatea ISCIR
elaborarea, actualizarea şi supunerea spre
aprobare a prescripţiilor tehnice ce privesc
condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la
instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi
de construire, montare/demontare, instalare,
punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare
şi control nedistructiv, de supraveghere şi
verificare tehnică în utilizare, de revizie, de
reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente,
servicii de autorizare, în conformitate cu
cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în
prescripţiile tehnice a persoanelor fizice sau
juridice care realizează, pentru instalaţii şi
echipamente, verificări tehnice în vederea
autorizării/admiterii funcţionării, verificări tehnice
în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru
estimarea duratei remanente de viaţă, activităţi
de construire, montare, instalare, punere în
funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de
revizie, reparaţii şi de întreţinere, servicii de
autorizare pentru instalaţiile/echipamentele din
domeniul nuclear, servicii de avizare conform

prescripţiilor tehnice a programelor şi rapoartelor
tehnice, a memoriilor şi documentaţiilor
tehnice pentru instalaţii/echipamente, servicii de
atestare a persoanelor fizice în vederea realizării
responsabilităţilor stabilite în conformitate
cu cerinţele şi în condiţiile prevăzute în
prescripţiile tehnice, servicii de omologare de
instalaţii şi echipamente, servicii de aprobare/
omologare a procedurilor de sudură, emiterea
avizelor obligatorii de instalare si montare
pentru instalaţiile şi echipamentele, organizarea
şi derularea campaniilor de informare în
scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare
a instalaţiilor şi echipamentelor, avizarea
furnizorilor de formare profesională care
organizează programe de formare profesională,
servicii de cercetare-dezvoltare privind controlul
cazanelor, recipientelor sub presiune şi
instalaţiilor de ridicat.

───────

(210) M 2020 06309
(151) 07/09/2020
(732) YO SHIN KIM MCKLEM, STR.

EROILOR NR. 128, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
407208, CLUJ, ROMANIA

(540)

#PROHA5H

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01; 27.05.11

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

9. Bancomate, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede.
36. Servicii de bancomate automate (ATM),
închirieri de distribuitoare de bani sau
bancomate, furnizare de opțiuni de depuneri
de bani prin bancomate, furnizare de opțiuni
de retragere de numerar prin bancomate,
furnizare de opțiuni multiple de plăți prin
intermediul terminalelor electronice operate de
clienți disponibile la punctele de vânzare cu
amănuntul, servicii bancare cu numerar, cec
și ordine de plată, brokeraj monetar, servicii
financiare în legătură cu monede digitale.

───────
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(210) M 2020 06310
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, STR.

PRUNDULUI, NR.27C, JUD.
GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Artesana. Artizanii laptelui

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

29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06311
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, STR.

PRUNDULUI, NR.27C, JUD.
GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Asa e laptele

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

29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor lapte
și produse din lapte din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine engros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2020 06312
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, STR.

PRUNDULUI, NR.27C, JUD.
GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Artesana. Asa e laptele

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

29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor lapte
și produse din lapte din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine engros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06313
(151) 07/09/2020
(732) MARIA MAZARIANU, STR. ION

IONESCU DE LA BRAD NR. 33A,
JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Nemțeanul

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 26.04.05

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

clase:
9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare.
35. Abonamente la ziare, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, planificarea de abonamente la ziare,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste.
39. Distribuirea de ziare, livrare, expediere și
distribuție de ziare și reviste.
41. Publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, închiriere de ziare și
reviste, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de bibliotecă furnizate
prin intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare.

───────
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(210) M 2020 06314
(151) 07/09/2020
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

fares 1929

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 06.07.08

(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, compririmate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții si 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 trasnportului 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
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
produsele menționate, informații și sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială,

servicii de agenție de import-export cu produse
de tipul celor prezentate.

───────

(210) M 2020 06315
(151) 07/09/2020
(732) BLOUSE ROUMAINE PROJECT

SRL, STR. GRIGORE IONESCU
NR. 63, BL. T73, SC. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANTOANETA MARIA MARES,
STR. CADEREA BASTILIEI
NR. 12, SC. B. ET. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BLOUSEROUMAINE-

SHOP.COM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 06317
(151) 07/09/2020
(732) BT ASSET MANAGEMENT SAI

SA, STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR.
22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400165, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
BT DIRECT INVEST

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

36. Servicii financiare, investiții de capital,
investiții de fonduri, servicii de administrare a
activelor, servicii de administrare a investițiilor,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
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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 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
online, home banking (servicii bancare online),
procesarea plăților efectuate cu cardul de
credit, procesarea plăților efectuate cu cardul
de debit, servicii de depozite sigure pentru
valori, servicii bancare de economisire, factoring,
sponsorizare financiară, strângere de fonduri
caritabile, multifinanțare, servicii de plată a
pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare
online, funcții de administrator fiduciar / custode,
servicii bancare de economisire.

───────

(210) M 2020 06318
(151) 07/09/2020
(732) ROȘCA LAURENȚIU ȚIGĂERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.15

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
como, servicii asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshoping, toate serviciile menționate pentru
clasele 11, 18, 21, servicii de agenție de import-
export.

───────

(210) M 2020 06319
(151) 07/09/2020
(732) ENJOY MEDIA PRODUCTION

S.R.L., STR. AV. RADU BELLER
NR. 31, BIROUL NR. 1, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
1, 2, 3 si afli tot ce vrei!
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Cărți pentru copii.
28. Păpuși / marionete.
35. Servicii de vânzare a păpușilor /
marionetelor.
41. Producție de emisiuni de divertisment,
educative, informative, producție de emisiuni
pentru copii, divertisment, organizarea de
spectacole cu scop cultural, educativ și de
divertisment, furnizarea de instruire, activități
culturale și sportive, producție de emisiuni radio.
42. Creare și menținere site web.

───────

(210) M 2020 06320
(151) 07/09/2020
(732) LAURENȚIU MIHAI BĂRĂGĂU,

ȘOSEAUA VOINESTI NR. 60B,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ferma 2 cocoși Holboca - iași

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 27.07.01; 26.04.04;
26.04.18; 08.07.11

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 06321
(151) 07/09/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, STR.

CALEA SEVERINULUI NR. 40,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.03.23

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────
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(210) M 2020 06322
(151) 07/09/2020
(732) S.C. RIVERGATE SECURITY

S.R.L., STR. GIURGIULUI NR.
5A, PARTER, AP. 1, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RIVERGATE
SECURITY SERVICES

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#E6E6E6),
negru (HEX=#000000), albastru
(HEX=#00AFEF)

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control pentru protecția bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06323
(151) 07/09/2020
(732) MIHAI COTOS, STR. UNIRII

NR. 23, AP. 54, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400337, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DIGITAL CRUSADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

41. Divertisment, divertisment interactiv,
divertisment televizat, servicii de divertisment,
centre de divertisment, divertisment prin filme,
divertisment pe internet, divertisment on-
line, divertisment de tipul turneelor, educație,
divertisment și sport, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment interactiv on-
line, demonstrații în direct pentru divertisment,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de evenimente pentru divertisment,
servicii ale agențiilor de divertisment.

───────

(210) M 2020 06324
(151) 07/09/2020
(732) GILGAL S.R.L., COMUNA INEU

NR. 59, JUDEȚUL BIHOR, SAT
INEU, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA,
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ZATZ

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

43. Servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de restaurant și bar, furnizare de informații
despre servicii de bar, furnizare de informații cu
privire la servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii de catering, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, închiriere de echipament
de catering.

───────



ERATĂ 

 

        Referitor la cererea cu nr. de depozit M 2020 05639, publicat în data de 19/08/2020, denumirea 

corectă a mărcii este: 

ONE HERĂSTRĂU OFFICE 


