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Cereri Mărci publicate în 14/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08519 07/12/2020 S.C. CABO DECOR INVEST

S.R.L.
CABO

2 M 2020 08651 07/12/2020 CLAUDIA IULIANA CHIRU Școala Alternativă de Gandire
Aplicată

3 M 2020 08793 07/12/2020 ANDREI BUNGHEZ School Nuggets

4 M 2020 08795 07/12/2020 FLORIN ȘTIOLICĂ DOR DE DOR - VOCEA
DIASPOREI

5 M 2020 08796 07/12/2020 FLORIN ȘTIOLICĂ TRUSTUL MEDIA ANIMA

6 M 2020 08797 07/12/2020 POENARU CONSTANTIN-
COSMIN

GiftIdea

7 M 2020 08798 07/12/2020 EXTRAVAGANZA RADIO SRL 629 EXTRAVAGANZA

8 M 2020 08799 07/12/2020 EXTRAVAGANZA RADIO SRL EXTRAVAGANZARADIO.COM -
the finest music selection-

9 M 2020 08800 07/12/2020 A&P ITALIAN
PHARMECEUTICALS SRL

ProTech one

10 M 2020 08801 07/12/2020 ALIN CHIU DOR DE HAȚEG

11 M 2020 08802 07/12/2020 ANA PAN SA SPANAKOPITA

12 M 2020 08803 07/12/2020 ALINA CODRUȚA PĂCURAR SECRETIST

13 M 2020 08804 07/12/2020 VOCI PENTRU DEMOCRAȚIE
ȘI JUSTIȚIE

lege.n.dar GÂNDEȘTE LEGAL

14 M 2020 08805 07/12/2020 CORES GOMEZ ANGEL wartung

15 M 2020 08806 07/12/2020 PHARMA SOLUTIONS &
PRODUCTION SRL

IMMMUNO COV +

16 M 2020 08807 07/12/2020 PHARMA SOLUTIONS &
PRODUCTION SRL

IMMMUNO COV

17 M 2020 08808 07/12/2020 PHARMA SOLUTIONS &
PRODUCTION SRL

IMMMUNO COV DIABETICS

18 M 2020 08809 07/12/2020 CATALINA ROXANA
DRAGANOIU

DigiMathArt

19 M 2020 08810 07/12/2020 S.C. ANTIBIOTICE S.A. SANYGEL

20 M 2020 08811 07/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one PENINSULA

21 M 2020 08812 07/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one VERDI PARK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 08813 07/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HERASTRAU PARK

23 M 2020 08814 07/12/2020 UNIVERSAL SOLUTION UNIVERSAL SOLUTION Găsim
soluţii! sau le creăm!

24 M 2020 08815 07/12/2020 ALEXXSUSHI S.R.L. Ato BY ALEX GEORGESCU
WWW.ATOSUSHI.RO

25 M 2020 08816 07/12/2020 GHEORGHE MOISESCU VOLARE

26 M 2020 08817 07/12/2020 CRAMA MENNINI SRL IRRUMO

27 M 2020 08818 07/12/2020 SC METAV SA ABOVE

28 M 2020 08819 07/12/2020 LAURENTIU LORENA PRIMO SUNJOY

29 M 2020 08820 07/12/2020 CUSTOM-RIDE S.R.L. Oh My COZO!

30 M 2020 08821 07/12/2020 CRAMA MENNINI SRL Le Rêve NEGRU DE
DRĂGĂŞANI

31 M 2020 08822 07/12/2020 DANIELA MIHAELA CHIRITA ROYAL MEN BOUTIQUE

32 M 2020 08823 07/12/2020 CRAMA MENNINI SRL MED CANA Canabis Sativa Oil

33 M 2020 08824 07/12/2020 AGENTIA DE PUBLICITATE
MANPRES SRL

Ziarul News Ediție Națională
www.newsnational.ro

34 M 2020 08825 07/12/2020 MINEL POPESCU REFLEKS

35 M 2020 08826 07/12/2020 DORU-AURELIAN BORSAN rua.ro

36 M 2020 08827 07/12/2020 STEFIS PATTERNS SRL STEFI`S LINE

37 M 2020 08828 07/12/2020 HADAD YOSEF MACE EXPRESS

38 M 2020 08829 07/12/2020 STIMPEX S.A. 98+NanoActiv

39 M 2020 08830 07/12/2020 NEXT LABEL NEXT LABEL

40 M 2020 08831 07/12/2020 ALEXANDRU-NICOLAE ROȘCA CALL AND PLAY

41 M 2020 08832 07/12/2020 INFANT MEDIA SRL Primul

42 M 2020 08833 07/12/2020 RESTIVAN ENEIA MIHAIL
RESTIVAN IONELA

texxet

43 M 2020 08834 07/12/2020 SUSTAINABLE VENTURES SRL REKO
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(210) M 2020 08519
(151) 07/12/2020
(732) S.C. CABO DECOR INVEST

S.R.L., STRADA. CĂRĂMIZILOR,
NR. 55, TAUTII DE SUS, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CABO

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 07.15.08

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08651
(151) 07/12/2020
(732) CLAUDIA IULIANA CHIRU, STR.

SG. DUMITRU PENE NR. 2, BL.
J7, SC.D, AP. 41, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 43, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Școala Alternativă

de Gandire Aplicată
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08793
(151) 07/12/2020
(732) ANDREI BUNGHEZ, STRADA

SONDELOR 62A-62S, AP. 25,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100272, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
School Nuggets

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

41. Furnizarea de instruire online.
───────

(210) M 2020 08795
(151) 07/12/2020
(732) FLORIN ȘTIOLICĂ, STR.

ZAMBILELOR NR. 9, BL. 63,
SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DOR DE DOR -

VOCEA DIASPOREI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08796
(151) 07/12/2020
(732) FLORIN ȘTIOLICĂ, STR.

ZAMBILELOR NR. 9, BL. 63,
SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRUSTUL MEDIA ANIMA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08797
(151) 07/12/2020
(732) POENARU CONSTANTIN-

COSMIN, STR. SOLD. ENE
MODORAN NR. 9, BL. M88,
SC. 2, ET. 3, AP. 77, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GiftIdea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08798
(151) 07/12/2020
(732) EXTRAVAGANZA RADIO SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 1-IA,
CORP A, ET. 9, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

629 EXTRAVAGANZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice, aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şi/sau video, aparate şi echipamente
pentru studiouri de producţie cinematografică
sau foto, aparate şi echipamente pentru
laboratoare de procesarea imaginii şi sunetului,
publicaţie electronică on-line, descărcabilă,
conţinut mediat, date înregistrate electronic,
date înregistrate electronic de pe internet,
date înregistrate pe suport magnetic,
fişiere multimedia, descărcabile, software de
calculator pentru comanda de la distanţă
a telefoanelor şi posturilor radiotelefonice,
radio fără fir în bandă largă, emiţătoare
de radiodifuziune, aparate de transmisie
pentru radiodifuziune, aparate de transmisie şi
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recepţie pentru radiodifuziune, antene radio,
antene pentru semnale radio, cabluri pentru
relee radio, componente de radio-frecvenţă,
antene terestre de frecvenţă radio, antene
pentru transmisie de unde radio, programe
de calculator, descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded software).
35. Publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de clipuri publicitare pentru radio,
producţie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, calcularea cotei de audienţă
pentru emisiuni de radio şi televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenţie specializată în publicitate prin radio
şi televiziune, servicii de publicitate furnizate
de o agenţie de publicitate la radio şi la
televizor, difuzare de anunţuri, difuzare de
materiale publicitare, difuzare de informaţii
comerciale, difuzare de anunţuri publicitare,
difuzare de materiale publicitare, difuzare de
date privind afacerile, difuzare de informaţii de
afaceri, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, difuzare
de anunţuri publicitare prin internet, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, difuzarea
de anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele de
comunicaţii online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet.
38. Radiocomunicaţii, radiocomunicaţii mobile,
radiodifuziune şi transmitere de programe radio,
servicii de radiodifuziune, radiodifuziune sonoră
digitală,
transmisie radio prin cablu, transmisie de
programe radio, difuzare de programe radio,
servicii de comunicaţii radiotelefonice, furnizare
de instalaţii pentru recepţie radio şi transmisie
radio, furnizare de comunicaţii prin radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
date prin radio, transfer de date prin radio,
transfer de informaţii prin radio, transmisie
de informaţii prin radio, transmisie şi recepţie
prin radio, difuzare de programe prin radio,
difuzarea la radio şi televiziune, operarea
echipamentului pentru radiodifuziune sonoră,
servicii de comunicaţii prin radiofrecvenţă,
furnizare de informaţii despre radiodifuziune,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de reţele de radiocomunicaţii, difuzare
de informaţii financiare prin radio, radiodifuziune

de filme cinematografice pe internet, servicii
de radiocomunicaţii de bandă largă, furnizare
de servicii de radio mobil privat, servicii
de comunicaţii radio în bandă îngustă,
servicii de comunicaţii radio în bandă largă,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune şi
radio prin reţele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informaţii şi alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, furnizare de echipamente de
radiodifuziune pentru spaţii exterioare, închiriere
de instalaţii de radiodifuziune sonoră şi vizuală,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală şi prin
cablu, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere şi de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio şi televiziune interactive,
difuzare de programe de radio şi televiziune,
inclusiv prin reţele de cablu, emisiuni de ştiri
(transmisii), difuzarea de muzică, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzicali' în format
MP3 pe internet.
41. Servicii de montaj de programe radiofonice,
producţia de emisiuni radiofonice, divertisment
de radio şi televiziune, prezentare de programe
de radio, producţii de film, televiziune şi
radio, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, producţie şi prezentare de programe
de radio, planificarea programelor de radio şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
intermediul radioului, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, emiterea simultană
a unor programe radio pe mai multe posturi,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, emisiuni de radio (programare),
concerte muzicale pentru radio, divertisment
muzical, spectacole muzicale, reprezentaţii de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
reprezentaţii muzicale în direct, organizare de
evenimente muzicale, organizare de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, producţie
de înregistrări sonore şi muzicale, organizare
de spectacole vizuale şi muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale, concerte în direct susţinute de formaţii
muzicale, spectacole în direct susţinute de trupe
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
prezentare de spectacole în direct ale formaţiilor
muzicale, prezentare în direct de producţii
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală (care
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nu poate fi descărcată) de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,
selectare şi compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terţi, punerea la
dispoziţie de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală,
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) pentru site-uri web f mp3 de pe
internet.

───────

(210) M 2020 08799
(151) 07/12/2020
(732) EXTRAVAGANZA RADIO SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 1-IA,
CORP A, ET. 9, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

EXTRAVAGANZARADIO.COM
-the finest music selection-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.25; 29.01.13

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

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice, aparate și echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor și/sau video, aparate și echipamente
pentru studiouri de producție cinematografică
sau foto, aparate și echipamente pentru

laboratoare de procesarea imaginii și sunetului,
publicație electronică on-line descărcabilă,
conținut media, date înregistrate electronic,
date înregistrate electronic de pe internet,
date înregistrate pe suport magnetic,
fișiere multimedia descărcabile, software de
calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
radio fără fir în bandă largă, emițătoare
de radiodifuziune, aparate de transmisie
pentru radiodifuziune, aparate de transmisie și
recepție pentru radiodifuziune, antene radio,
antene pentru semnale radio, cabluri pentru
relee radio, componente de radio- frecvență,
antene terestre de frecvență radio, antene
pentru transmisie de unde radio, programe
de calculator descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded software).
35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, difuzare de anunțuri, difuzare de
materiale publicitare, difuzare de informații
comerciale, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de materiale publicitare, difuzare de
date privind afacerile, difuzare de informații de
afaceri, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet.
38. radiocomunicații, radiocomunicații mobile,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
servicii de radiodifuziune, radiodifuziune sonoră
digitală, z
transmisie radio prin cablu, transmisie de
programe radio, difuzare de programe radio,
servicii de comunicații radiotelefomce, furnizare
de instalații pentru recepție radio și transmisie
radio, furnizare de comunicații prin radio,
servicii de informare prin radio, comunicare de
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date prin radio, transfer de date prin radio,
transfer de informații prin radio, transmisie
de informații prin radio, transmisie și recepție
prin radio, difuzare de programe prin radio,
difuzarea la radio și televiziune, operarea
echipamentului pentru radiodifuziune sonoră,
servicii de comunicații prin radiofrecvență,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de rețele de radiocomunicații, difuzare
de informații financiare prin radio, radiodifuziune
de filme cinematografice pe internet, servicii
de radiocomunicații de bandă largă, furnizare
de servicii de radio mobil privat, servicii
de comunicații radio în bandă îngustă,
servicii de comunicații radio în bandă largă,
difuzare de programe radio și de televiziune,
transmitere de programe radio și de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune și
radio prin rețele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, furnizare de echipamente de
radiodifuziune pentru spații exterioare, închiriere
de instalații de radiodifuziune sonoră și vizuală,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală și prin
cablu, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere și de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, emisiuni de știri
(transmisii), difuzarea de muzică, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format mp3
pe internet.
41. Servicii de montaj de programe radiofonice,
producția de emisiuni radiofonice, divertisment
de radio și televiziune, prezentare de programe
de radio, producții de film, televiziune și
radio, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, producție și prezentare de programe
de radio, planificarea programelor de radio și
de televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, servicii.de educație furnizate prin
intermediul radioului, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, emiterea simultana
a unor programe radio pe mai multe posturi,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, emisiuni de radio (programare),
concerte muzicale pentru radio, divertisment
muzical, spectacole muzicale, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
reprezentații, muzicale în direct, organizare de
evenimente muzicale, organizare de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare

de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de formații
muzicale, spectacole în djrect susținute de trupe
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, punerea la
dispoziție de muzică digitală [fără posibilitatea de
descărcare] pe internet, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
furnizare de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) pentru site-uri web mp3 de pe
internet.

───────

(210) M 2020 08800
(151) 07/12/2020
(732) A&P ITALIAN

PHARMECEUTICALS SRL, CALEA
RAHOVEI 266-268, BL. CORP 61,
ET. 3, CAMERA 11, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR. 2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
ProTech one

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
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și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, aparate și instrumente
medicale și veterinare.

───────

(210) M 2020 08801
(151) 07/12/2020
(732) ALIN CHIU, STR. BERNA NR. 21,

SAT MOȘNIȚA NOUĂ, JUD. TIMIS,
COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUD. ARAD, ARAD, 310151, ARAD,
ROMANIA

(540)

DOR DE HAȚEG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 29.01.13

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

clase:
29. Fructe conservate, congelate, uscate, fierte,
fructe glazurate, gemuri, dulcețuri și compoturi.
35. Servicii de prezentare, de publicitate în toate
mediile de comunicare și vânzare a produselor
din fructe, prin intermediul magazinelor și
a lanțurilor de magazine, prin intermediul
autonomatelor de vânzare de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, online, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.

43. Servicii de cazare temporară: servicii oferite
de hoteluri, pensiuni, moteluri, case și tabere
de vacanțe, închirieri de săli pentru diferite
evenimente, servicii de furnizare de alimente și
băuturi, sevicii oferite de restaurante, de baruri,
de cafenele, de bufet, de catering.

───────

(210) M 2020 08802
(151) 07/12/2020
(732) ANA PAN SA, BULEVARDUL

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

(540)
SPANAKOPITA

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

30. Mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), agenți de legare pentru înghețată,
biscuiți/ fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrișcă, procesată,
făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci, burritos,
pudră de tort, cocă de tort/aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
zahăr candel cristalizat, bomboane de decor
pentru torturi, caramele (dulciuri)/caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, băuturi
pe bază de mușețel, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorțișoară (mirodenie), băuturi din cacao cu
lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, produse de cofetărie pentru
decorarea pomilor de Crăciun, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, fulgi de
porumb, biscuiți sărați și uscați (crackers), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat dulce de leche (dulceață
de lapte), colțunași pe bază de făină, fondante
(produse de cofetărie), feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
orezul/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient orezul, feluri de mâncare
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uscate prin înghețare, având ca principal
ingredient pastele /feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele,jeleuri de
fructe (produse de cofetărie ), coulis de fructe
(sosuri), turtă dulce, halva, batoane de cereale
bogate în proteine,porumb uscate și tratate,
înghețată, ceai cu gheață, clătite kimchi, lipii pe
bază de cartof, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malț, plăcinte cu carne,
glazură oglindă, mâncăruri preparate pe bază de
tăiței, noodles, făini de nuci, clătite sărate, onigiri,
clătite, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse
de cofetărie cu arahide, pelmeni, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
pudre pentru fabricarea înghețatei, praline,
budinci,quiche (tartă), quinoa procesată, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
sandvișuri, produse de asezonare, biscuiți din
orez, sorbeturi (înghețate/șerbeturi (înghețate),
tăiței soba, pâine fără gluten, profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă
de zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, înghețate pe băț, nuga, miso,
spaghete, mirodenii, pachețele de primăvară,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, tarte, tortillas, tăiței udon, pâine
nedospită, vafe belgiene, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).

───────

(210) M 2020 08803
(151) 07/12/2020
(732) ALINA CODRUȚA PĂCURAR,

STR. EMIL PALADE NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SECRETIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 14.05.02; 14.05.15

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

3. Parfumuri.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, bijuterii prețioase, ceasuri.
18. Piei de animale, umbrele şi parasolare, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, portmonee
de piele, portofele din piele, poșete din piele,
genți din piele, serviete din piele, blană artificială.
24. Lenjerie de uz casnic.
25. Veste de piele, geci din piele, pantofi din
piele, rochii din piele, lenjerie de damă, jachete
de blană, manșoane de blană, haine și jachete
de blană, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană.
35. Publicitate, administrație comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână.
42. Design industrial, design de ambalaje,
design pentru magazine, design vestimentar
pentru terți.

───────
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(210) M 2020 08804
(151) 07/12/2020
(732) VOCI PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI

JUSTIȚIE, STR. VLĂHIȚA NR. 1,
BL. PM18BIS, SC. 2, ET. 9, AP.
123, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

lege.n.dar GÂNDEȘTE LEGAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 02.09.08;
02.01.23; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
negru, verde, roșu, alb

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

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

───────

(210) M 2020 08805
(151) 07/12/2020
(732) CORES GOMEZ ANGEL, B-DUL

CETĂȚII NR. 17, ET. 3, AP. 9,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

wartung

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 14.07.09;
15.07.01

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

clase:
1. Detergenți pentru uz industrial, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură, horticultură și silvicultură.
2. Aditivi pentru vopsea sub formă de agenți
reducători, agenți de fixare pentru lacuri, aditivi
pentru vopsea sub formă de stabilizatori, diluanti
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
strat de protecție, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă.
4. Lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului.

───────

(210) M 2020 08806
(151) 07/12/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMMMUNO COV +
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08807
(151) 07/12/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMMMUNO COV

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi

de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08808
(151) 07/12/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMMMUNO COV DIABETICS

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
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şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08809
(151) 07/12/2020
(732) CATALINA ROXANA

DRAGANOIU, BD. ION
MIHALACHE NR. 166, BL. 2,
SC. C, ET. 2, AP. 76, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DigiMathArt

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 04.01.04; 26.15.01;
26.05.01

(591) Culori revendicate:negru, mov, albastru,
gri , alb, verde

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu materiale tiparite, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu materiale tiparite,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu publicatii electronice descarcabile, servicii
publicitare pentru carti, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate si marketing online,

furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
grafică publicitară.
41. Instruire, instruire profesionala, organizare
de cursuri, educatie si instruire, organizare de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
formare, coordonare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri educationale, cursuri de
formare, cursuri de formare avansata, ateliere de
formare, ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de ateliere și seminare, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, publicare și
editare de materiale tipărite, împrumut de cărți și
de alte publicații, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, servicii educaționale asistate
pe calculator, servicii educationale pentru copii,
cursuri în cadrul taberelor educative, furnizare de
cursuri educaționale în materie de informatică.

───────

(210) M 2020 08810
(151) 07/12/2020
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.

VALEA LUPUI NR. 1, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
SANYGEL

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────
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(210) M 2020 08811
(151) 07/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one PENINSULA

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.

37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08812
(151) 07/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one VERDI PARK

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
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consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08813
(151) 07/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one HERASTRAU PARK

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor

prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08814
(151) 07/12/2020
(732) UNIVERSAL SOLUTION, STR.

POPA PETRE NR. 5, LOT. 6,
CAMERA NR. 2, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNIVERSAL SOLUTION
Găsim soluţii! sau le creăm!

(531) Clasificare Viena:
26.01.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 381
C), gri (Pantone 424 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2020 08815
(151) 07/12/2020
(732) ALEXXSUSHI S.R.L., STR.TURNU

MAGURELE NR.13, BL. S2, ET. 5,
AP. 166, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ato BY ALEX GEORGESCU
WWW.ATOSUSHI.RO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2020 08816
(151) 07/12/2020
(732) GHEORGHE MOISESCU, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 81, ET. 7,
AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOLARE

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
coniac, vodcă, digestive (lichioruri şi spirtoase),
băuturi distilate, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, aperitive, spirtoase (băuturi).

───────

(210) M 2020 08817
(151) 07/12/2020
(732) CRAMA MENNINI SRL, ALEEA

ZORELELOR NR. 1, SAT
COLIBASI, JUDETUL OLT, COM.
STREJESTI, OLT, ROMANIA

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

(540)

IRRUMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.05

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

33. Vinuri, vinuri spumante.
───────
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(210) M 2020 08818
(151) 07/12/2020
(732) SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.

67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ABOVE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 08819
(151) 07/12/2020
(732) LAURENTIU LORENA PRIMO,

STR. BUCEGI NR. 1B, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUNJOY

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

11. Aparate de încălzit, de ventilare şi de
distribuire a apei.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros, de asemenea prin intermediul platformelor
online si internet, de aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, a aparatelor de încălzit, de ventilare şi de
distribuire a apei, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online prin internet, rețele de socializare
sau prin intermediul unui site web specializat,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu propriile produse sau
servicii.

───────

(210) M 2020 08820
(151) 07/12/2020
(732) CUSTOM-RIDE S.R.L., STR.

NICOLAE BALCESCU, NR. 164,
JUDETUL PRAHOVA, LOC.
MIZIL, ORAS MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
Oh My COZO!

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

30. Cozonaci, produse de patiserie și cofetărie.
───────
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(210) M 2020 08821
(151) 07/12/2020
(732) CRAMA MENNINI SRL, ALEEA

ZORELELOR NR. 1, SAT
COLIBASI, JUDETUL OLT, COM.
STREJESTI, OLT, ROMANIA

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

(540)

Le Rêve NEGRU
DE DRĂGĂŞANI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.11.02

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Drăgăşani.

───────

(210) M 2020 08822
(151) 07/12/2020
(732) DANIELA MIHAELA CHIRITA,

STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 141,
BL. V-73, ET. 3, AP. 15, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROYAL MEN BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și ridicata
pentru articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
accesorii specifice, respectiv parfumuri, pixuri,
curele, portofele, port carduri, port vizit-uri,
șosete, eșarfe. batiste, cravate, papioane, brâuri,
butoni, nasturi, șireturi, băști, șepci, pălării.

───────
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(210) M 2020 08823
(151) 07/12/2020
(732) CRAMA MENNINI SRL, ALEEA

ZORELELOR NR. 1, SAT
COLIBASI, JUD. OLT, COM.
STREJESTI, OLT, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115,
SECTOR 1, 010497, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MED CANA Canabis Sativa Oil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.16; 26.04.18; 05.03.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, produse igienice
pentru medicină, suplimente alimentare pentru
oameni, uleiuri medicinale.

───────

(210) M 2020 08824
(151) 07/12/2020
(732) AGENTIA DE PUBLICITATE

MANPRES SRL, SAT OSTRATU,
COMUNA CORBEANCA, CARTIER
PARADISUL VERDE, STRADA
VIOLETEI NR. 10, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ziarul News Ediție Națională
www.newsnational.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
26.04.18

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

9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare, buletine de știri (materiale tipărite).
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet, rețele
de socializare sau prin intermediul unui
site web specializat, publicitate pentru terți,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate
proprii sau ale terților, servicii publicitare
privind ziarele, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, abonamente la ziare, inclusiv ziare
electronice, planificarea de abonamente la ziare,
administrarea abonamentelor la ziare, inclusiv
ziare electronice.
38. Servicii de agenții și ale agențiilor de știri și
de presă, transmitere electronică de știri.
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41. Publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, publicare online de ziare electronice,
publicarea pe internet a unui ziar pentru clienți,
publicarea de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizarea online de publicații electronice
nedescărcabile sub formă de ziar, publicarea
de texte, servicii de reporteri de știri, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet.

───────

(210) M 2020 08825
(151) 07/12/2020
(732) MINEL POPESCU, SAT ARICEŞTII

RAHTIVANI NR. 707, JUD.
PRAHOVA, COM. ARICEŞTII
RAHTIVANI , PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

REFLEKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

5. Preparate sanitare pentru scopuri medicale,
preparate sanitare pentru igiena personală,
dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, alcool pentru
scopuri farmaceutice, antiseptice, biocide,
virucide, preparate chimico-farmaceutice,
detergenţi pentru scopuri medicale, fungicide,
germicide, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 08826
(151) 07/12/2020
(732) DORU-AURELIAN BORSAN,

STR. VULCAN NR. 18, AP. 1, JUD.
MURES, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

rua.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.15

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

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

9. Software care permite încărcarea,
descărcarea, accesarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, difuzarea sau
furnizarea în alt mod de date sau informații în
format electronic pe internet sau prin intermediul
altui sistem de comunicare, software pentru
rețele sociale, pentru sincronizarea datelor
şi pentru gestionarea informațiilor personale,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software pentru expedierea
şi recepţia mesajelor electronice, graficelor,
imaginilor, conţinutului audio şi audiovizual
în reţele de comunicaţii globale, software
de calculator pentru colectarea, editarea,
organizarea, modificarea, transmisia, stocarea şi
împărţirea datelor şi informaţiilor, interfaţă pentru
aplicaţii (API) pentru software de calculator care
facilitează servicii online pentru reţele sociale,
crearea de aplicaţii de reţele sociale şi pentru
obţinerea de date, încărcare, descărcare, acces
şi administrare de date, software pentru motoare
de căutare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de afaceri, servicii de
publicitate si distribuirea informatiei, si anume,
furnizarea de spatiu publicitar clasificat prin
rețelele globale de calculatoare, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, compilare si administrare de baze de
date computerizate on-line si de baze de date
pe care pot fi căutate informații, servicii de
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cercetare şi informaţii de piaţă, facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizarea de facilităţi online pentru a pune în
legătură vânzătorii cu cumpărătorii, servicii de
colaborări de afaceri în rețea.
38. Servicii de distribuire de poze şi de
distribuire video peer-to-peer, şi anume
transmisie electronică de fişiere cu poze
digitale, fişiere video şi conţinut audiovizual
între utilizatorii de internet, asigurarea accesului
online la baze de date, servicii de
telecomunicaţii, şi anume transmisie electronică
de date, mesaje, grafice, imagini, audio, video şi
informaţii, furnizarea de forumuri online privind
subiecte de interes general, furnizare de camere
de chat online, servicii de e-mail şi mesagerie
instant şi buletine informative electronice, servicii
de difuzare audio, de text şi video în reţele
de calculatoare sau de comunicaţii, şi anume
încărcarea, postarea, afişarea, modificarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, audio şi video, furnizarea accesului
la baze de date informatice în domeniul
relaţionării sociale, prezentării sociale şi al
întâlnirilor.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
activități sportive și culturale, furnizarea de
servicii de registru informativ online incluzând
informatii referitoare la şi în ceea ce
priveşte viaţa persoanelor, interes general,
comunităţi virtuale, reţele sociale, punere în
comun de fotografii şi transmisie de imagini
fotografice, furnizare de baze de date de
calculator, electronice şi on-line în domeniul
divertismentului şi în domeniile grupurilor de
interes comunitare sau specializate, jurnale
electronice şi bloguri cu conţinut generat sau
specificat de utilizatori, servicii de publicare
electronică.
42. Furnizarea de servicii de aplicatii informatice
(ASP) incluzând software pentru a permite
postarea, prezentarea, afişarea, etichetarea,
blogging-ul, punerea în comun sau furnizarea
în alt mod de medii sau informaţii electronice
prin internet sau prin alte reţele de comunicaţii,
servicii computerizate, şi anume găzduire
de facilităţi online pe web pentru terţi cu
privire la organizarea şi coordonarea de
întâlniri, adunări şi discuţii interactive online,
servicii computerizate sub forma paginilor web
particularizate, care conţin informaţii definite
de utilizator, profiluri şi informaţi personale,
asigurarea utilizării de aplicaţii software prin
intermediul unui site web, servicii informatice,

şi anume crearea de comunităţi virtuale pentru
ca utilizatorii înregistraţi să organizeze grupuri şi
evenimente, să participe la discuţii, să primească
răspuns de la alte persoane şi să participe la
reţele sociale, de afaceri şi comunitare, servicii
informatice, respectiv găzduirea de facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
coordonarea de întâlniri, evenimente şi discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, furnizarea
de facilităţi online cu tehnologie care permite
utilizatorilor online să creeze profiluri personale
cu informaţii despre relaţionarea socială şi de
afaceri şi să transfere şi să distribuie astfel
de informaţii între mai multe facilităţi online,
furnizare de informaţii din indexuri şi baze
de date, cu funcţie de căutare, cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze de
date, informaţii grafice, informaţii fotografice
şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, furnizare de
utilizare temporară de aplicaţii de software
nedescărcabil pentru reţelele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmisie de conţinut
audio, video, cu imagini fotografice, text, grafice
şi date, furnizare de motoare de căutare pentru
a obține date prin rețele de comunicații, servicii
informatice de platforme online cu tehnologie
ce permite persoanelor fizice sau juridice să
iți creeze și să își gestioneze prezențele lor
online și să comunice cu utilizatorii online
informații și mesaje cu privire la activitățile,
produsele și serviciile lor și să se angajeze
în rețele sociale și colaborare și comunicare
în afaceri, furnizarea de facilități interactive
online pentru alte persoane, cu tehnologie care
permite utilizatorilor să își gestioneze rețelele
audio și vizuale și sociale online și conturile de
comunicare și colaborare pentru afaceri.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
anume servicii de prezentare, relaționare și
rețele sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile.

───────
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(210) M 2020 08827
(151) 07/12/2020
(732) STEFIS PATTERNS SRL, STR.

PUCHENI, NR. 139-149, BL.6,
SC.1, AP.9, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

STEFI`S LINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.15

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, uniforme școlare,

uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2020 08828
(151) 07/12/2020
(732) HADAD YOSEF, BDUL LIBERTATII

NR. 6, BL. 116, SC. 1, ET. 6, AP.
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MACE EXPRESS

(531) Clasificare Viena:
19.03.09

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

clase:
29. Mâncăruri preparate pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
gustări pe bază de carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, hamburgeri de carne, hamburgeri de
vită, produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne friptă, carne ambalată, pârjoale din carne,
gelatine de carne, înlocuitori de carne, paste
de carne, carne conservată, găluște (din carne),
pateuri din carne, extracte din carne, conserve
de carne, carne prăjită de pui, carne de porc
conservată, ragut (tocăniță cu carne), carne de
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rață gătită, carne de curcan gătită, carne de
pește uscată, chili con carne (tocană de ardei
iute și carne), carne de vită preparată, umplutură
de carne pentru plăcinte, bucăți de carne de
pui, pastramă din carne de vită, produse din
carne de miel, concentrat din carne de vacă,
conserve de carne de pasăre, conserve din
carne de vânat, bulion de carne de vițel, pateuri
din carne de pui, chiftele din carne de vită,
hamburgeri din carne de pui, cârnați din carne
de pui, friptură de carne de porc, chiftele din
carne de pui, extracte de carne de pasăre,
pateuri pe bază de carne, înlocuitori de carne
de pasăre, produse confiate din carne de rață,
cassoulet (tocană de carne cu fasole), mâncăruri
congelate constând în principal din carne, roast
beef (friptură de carne la cuptor), grăsime din
carne de vită (pentru alimente), tocătură de
carne de vită cu porumb, carne fiartă în sos de
soia (tsukudani meat), carne de vită sărată și
conservată (corned beef), supe și baze de supă,
extracte din carne, galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), extrase aromate din friptură de
carne de vită, carne de vită gătită lent la cuptor
(pulled beef), carne de pui gătită lent la cuptor
(pulled chicken), mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat, mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri gătite care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de rață,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri preparate care conțin
în principal carne de curcan, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și tofu
(kimchi-jjigae), mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), brânză rasă, brânză
prelucrată, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, praf de brânză, creme de brânză, brânză
cu mucegai, brânză cu condimente, brânză albă
moale, brânză cu ierburi, înlocuitori de brânză,
preparate cu brânză de țară, gustări pe bază de
brânză, brânză cu conținut scăzut de grăsimi,

brânză sub formă de sosuri de înmuiat, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, compot de merișoare, compot de
mere, fructe deshidratate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
aromatizate, fructe fermentate, fructe glazurate,
fructe, gătite, pectină din fructe, fructe preparate,
cremă de fructe, cipsuri din fructe, salate de
fructe, pastă de fructe, praf de fructe, rulouri
de fructe, piureuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, conserve de fructe.
30. Plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne tocată, plăcintă cu carne, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, gustări care
constau în principal din pâine, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, sosuri
pentru gustări, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), sosuri pentru ungere (de
uz alimentar), condimente alimentare pe bază
de ketchup și sos tip salsa, hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, produse de cofetărie pe bază de
făină, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă,
ciocolată umplută, ciocolată aerată, ciocolată
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granulată, esențe de ciocolată, fondue din
ciocolată, vafe din ciocolată, sirop de ciocolată,
ouă de ciocolată, paste de ciocolată, pudră
de ciocolată, bomboane cu ciocolată, cafea
cu ciocolată, marțipan din ciocolată, ciocolată
cu alcool, chipsuri de ciocolată, ciocolată cu
lapte, batoane de ciocolată, sandvișuri cu carne,
plăcinte fără carne, plăcinte cu carne, sosuri de
carne, arome preparate din carne, sendvișuri cu
carne de curcan, plăcinte cu carne de porc, sos
de carne de pui, biscuiți cu aromă de carne,
sanvişuri conţinând carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de pui, pelmeni (găluște
umplute cu carne), sos pentru carne pregătită la
grătar, garnituri asezonate pentru carne, pește,
vânat, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse de patiserie din legume și
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, produse pentru frăgezit carne, de uz
casnic, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, amestecuri de sucuri de
carne sub formă de granule, orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
pufuleți de brânză, sos cu brânză, prăjituri cu
brânză, biscuiți pentru brânză, hamburgeri cu
brânză, sandviș din brânză topită, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu ceapă sau brânză, biscuiti cu gust
de brânză, sandviș din brânză topită și șuncă,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
înghețată cu fructe, prăjituri cu fructe, brioșe
cu fructe, ceaiuri de fructe, biscuiți cu fructe,
pâini cu fructe, înghețată de fructe, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie și înghețate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu înghețată, produse de
cofetărie cu gheață, chipsuri de cofetărie pentru
copt, suc de fructe (produse de cofetărie), esențe
folosite pentru produse de cofetărie, sosuri
pentru gustări.
32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală

aromatizată, apă cu arome, apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă de izvor, apă îmbogățită
nutritiv, apă potabilă distilată, apă potabilă
purificată, băuturi nealcoolice, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi funcționale pe
bază de apă, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi
care nu sunt pentru uz medicinal), băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
43. Servicii în domeniul gustărilor (alimente
publice), servicii de catering, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de catering în exterior, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de fast food la pachet, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente
şi băuturi in bistrouri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
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servire de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru firme, servicii de catering pentru săli/
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, restaurante cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide.

───────

(210) M 2020 08829
(151) 07/12/2020
(732) STIMPEX S.A., STR. NICOLAE

TECLU, NR. 46-48, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032638,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
98+NanoActiv

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

9. Măşti de protecţie.
───────

(210) M 2020 08830
(151) 07/12/2020
(732) NEXT LABEL, STRADA BIELZ

ALBERT EDUARD, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550031, SIBIU, ROMANIA

(540)
NEXT LABEL

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de

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

───────

(210) M 2020 08831
(151) 07/12/2020
(732) ALEXANDRU-NICOLAE ROȘCA,

STR. MĂLĂIEȘTI, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500001, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
CALL AND PLAY

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08832
(151) 07/12/2020
(732) INFANT MEDIA SRL, BD. IANCU

DE HUNEDOARA, NR. 50A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011745,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011943,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Primul

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, cocteiluri, digestive (alcooluri și
lichioruri), vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
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băutură sangria, vin alb, vin de fructe, vermut,
vinuri de masă, vin spumant, vin roșu, vin fiert,
vinuri rozé, vinuri îmbogățite, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe cu alcool,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
cocteiluri preparate pe bază de vin, băuturi pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, punci
de vin, piquette (băutură pe bază de vin), vinuri
de desert, vinuri neacidulate, vinuri spumante
naturale.

───────

(210) M 2020 08833
(151) 07/12/2020
(732) RESTIVAN ENEIA MIHAIL, VIA

CONCA D'ORO 184, ROMA, 00141,
ITALIA
RESTIVAN IONELA, STR.
HAIDUCILOR 29/1, CAHUL,
REPUBLICA MOLDOVA

(540)

texxet

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.14; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#21232E), gri (HEX #343647), roşu
( HEX #990024, HEX #BC002C)

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

9. Software social, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale, software interactiv pentru
afaceri, software interactiv, software video
interactiv, software de realitate virtuală pentru
învățământ, software colaborativ, software,
aplicații software, software educational, software
utilitar, software mobil, software multimedia,
software gratuit, software pentru conferințe,

aplicații software descărcabile, software de
comunicații, software de sistem, software pentru
reportare, software pentru prezentare, software
pentru divertisment, software pentru profesori,
software de pregatire, software pentru tablete,
software pentru conferințe video, software
pentru telefoane inteligente, aplicații software
pentru web, software de blog-uri, software
de mesagerie instantanee, software pentru
afișare video, software de divertisment interactiv,
software de comunicații unificate, software
pentru telefoane mobile, software descărcabil
de pe internet, software pentru streaming de
multimedia, software pentru acces la conținut,
software de mesagerie instantanee descărcabil,
software pentru mesagerie on-line, aplicații
software pentru telefoane mobile, software
pentru mijloace de comunicare, software pentru
acces la internet, programe de calculatoare
(software descărcabil), software educațional
de calculator pentru copii, software pentru
realitate virtuală și augmentată, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software de aplicații informatice pentru
televizor, aplicații software pentru dispozitive
fără fir, software de calculator descărcat
de pe internet, software pentru sisteme de
operare pe calculator, software pentru punerea
la comun de fișiere, software de calculator
pentru comunicarea între microcalculatoare,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru prelucrarea de fișiere
muzicale digitale, software de procesare a
datelor pentru reprezentări grafice, software
chatbot de calculator pentru simularea de
conversații, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
care permite funizarea de informații prin
internet, software de calculator care permite
schimb de informații, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-uri web,
software pentru închirierea de spațiu publicitar
pe site-uri web, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software care permite furnizarea de informații
prin rețele de comunicare, software pentru
care permite furnizarea de medii electronice
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prin internet, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
aplicație software pentru televizoare, aplicații
software de calculator, descărcabile, pachete
de software, platforme software care permit
utilizatorilor să strângă bani, platforme software
de management colaborativ, software adaptabil,
software de aplicații de calculator, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software de
calculator descărcabil, software de calculator
pentru comunicarea între calculatoare printr-
o rețea locală, software de calculator pentru
sisteme biometrice de identificare și autentificare
a persoanelor, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software de calculator pentru divertisment,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și
să efectueze tranzacții bancare, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software de sincronizare de fișiere, software
informatic de uz comercial, software pentru
întreprinderi

───────

(210) M 2020 08834
(151) 07/12/2020
(732) SUSTAINABLE VENTURES SRL,

STR. MACIEȘULUI NR. 9, BL. A20,
SC. F, AP. 14, BRAŞOV, 500256,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,
ETAJ 1/107, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

REKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru ( HEX
#2E2D2D), gri (HEX #F5F5F5), roşu
(HEX #E6335D), roz (HEX #EF3463)

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

35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
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de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de informaţii competitive,
compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale

sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului site-
urilor web, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţi.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-
how (instruire), sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronic, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
cultural, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau cultural, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de buffet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
închirierea clădirilor transportabile, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/08628 din 27.11.2020, publicat pe data de  

08.12.2020 , clasele de produse corecte sunt:  

Clasa 10: Aparate pentru testarea sângelui;aparate pentru testarea ADN şi ARN 

utilizate în scopuri medicale; analizoare pentru identificarea bacteriilor utilizate în 

scopuri medicale; măşti utilizate de către personalul medical; mobilier special conceput 

pentru scopuri medicale; fotolii de uz medical sau stomatologic; aparate pentru 

respiraţie artificială; paturi special concepute pentru scopuri medicale; aparate de 

kinetoterapie de uz medical; fotolii stomatologice; aparate de diagnosticare pentru 

scopuri medicale aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale;  aparate pentru 

îngrijirea bolnavilor; aparate şi instrumente medicale. 

Clasa 35: Servicii de comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi 

veterinare şi pentru proviziile medicale; servicii de vânzare cu ridicata pentru 

preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale. 

Clasa 37: Instalarea și repararea aparatelor electrice; instalarea, întreținerea și 

repararea componentelor hardware ale calculatorului; instalarea, întreținerea și 

reparația mașinilor. 

Clasa 42: Cercetare bacteriologică; cercetare biologică;  analiză chimică; 

cercetare chimică; servicii de chimie; studii clinice; închirierea de calculatoare; 

proiectare de software pentru calculatoare; închirierea de software pentru calculatoare; 

analiza sistemelor informatice; instalarea de software pentru calculatoare; mentenanţa 

software-ului pentru calculatoare; proiectarea sistemelor informatice; consultanţă 

software pentru calculatoare; cercetare în domeniul cosmeticii; controlul calităţii; 

cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi; servicii de laboratoare ştiinţifice; 

cercetare ştiinţifică; testarea materialelor. 

Clasa 44: Servicii spitaliceşti; servicii medicale clinice; asistenţă medicala; 

închirierea de echipamente medicale; îngrijire medicală. 



Erată 

Pentru cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2020 08636/27.11.2020, publicată la data 
de 08.12.2020, dintr-o eroare materială s-a omis mandatarul, acesta fiind:  
 
VOX LEGIS CONSULT SRL cu sediul în Bucuresti, Calea Vitan nr. 106, bl. V40, ap. 69, 
sector 3 
 
 


