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Cereri Mărci publicate în 16/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06316 09/09/2020 SC URSPACK DISTRIBUTION

SRL
HRC HORECA PACK SOLUTII
COMPLETE PENTRU HORECA

2 M 2020 06359 09/09/2020 STEFAN-CLAUDIU
GLEVESANU

HAPLEA D'ALE GURII

3 M 2020 06360 09/09/2020 NAIL SECRETS SRL Podoshop

4 M 2020 06361 09/09/2020 NAIL SECRETS SRL PODOWELT

5 M 2020 06363 09/09/2020 ARPAD-ANTON DECSEI Piff Puff

6 M 2020 06365 09/09/2020 CONTINENTAL ENERGY SRL MER MASINI ELECTRICE
ROMANIA TINE PASUL CU
VIITORUL SINCE 2020

7 M 2020 06366 09/09/2020 Î.M. VINĂRIA PURCARI S.R.L. NOCTURNE

8 M 2020 06367 09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE

9 M 2020 06368 09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. TROPICOOL

10 M 2020 06369 09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. SOC ŞI LĂMÂIE

11 M 2020 06370 09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. Apă minerală naturală PLATĂ

12 M 2020 06371 09/09/2020 FLAVIUS EMANUEL
HOLOTESCU

hipsteria

13 M 2020 06372 09/09/2020 DIMITRIOS XENOS MEDIN

14 M 2020 06373 09/09/2020 ANDREI FLORIN DUMITRESCU NOVAFASHION.RO

15 M 2020 06374 09/09/2020 SC PRO CONFORT WINDOWS
SRL

Confort creat cu grijă !

16 M 2020 06375 09/09/2020 CALIN GABRIEL COSTEA F.C. UTA

17 M 2020 06376 09/09/2020 ALEXANDRU BECUȚ GRABit pastrami bar

18 M 2020 06377 09/09/2020 VLAD-TUDOR PASCU SELDOR

19 M 2020 06378 09/09/2020 ALEXANDRU BECUȚ SAOLA coffee shop

20 M 2020 06379 09/09/2020 CĂTĂLIN GROSU chatUP

21 M 2020 06380 09/09/2020 IONUT-ADRIAN FICIU ELEPHANT CAR WASH

22 M 2020 06381 09/09/2020 APEROL SPA SRL MERCUR

23 M 2020 06382 09/09/2020 RĂZVAN-CĂTĂLIN PARCONIE VreauCazare.ro Locaţia dorită
pentru un concediu de vis.

24 M 2020 06383 09/09/2020 SC TRANSILVANIA TREK SRL S SYNDICATE SOUL DRINKS
AND SPIRITS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 06384 09/09/2020 PRONAT SRL FALATITE

26 M 2020 06385 09/09/2020 MEDICINAS SRL BEBEMICIN

27 M 2020 06386 09/09/2020 CĂTĂLIN GROSU TeamVision the place for real
men

28 M 2020 06387 09/09/2020 PETRU ADRIAN ZAHARIEA FOTBAL CLUB KRONSTADT

29 M 2020 06388 09/09/2020 ANDRA IRENE IUZVA ATELIER MINION

30 M 2020 06389 09/09/2020 CALIN GABRIEL COSTEA F.C. UTA 1945

31 M 2020 06390 09/09/2020 BOGDAN-MARIAN
CONSTANTIN

Gusturi Ungurești

32 M 2020 06391 09/09/2020 BOGDAN-MARIAN
CONSTANTIN

Gusturi Sârbești

33 M 2020 06392 09/09/2020 BOGDAN-MARIAN
CONSTANTIN

Gusturi Săsești

34 M 2020 06393 09/09/2020 SYNTAX AUTOGLASS
SERVICES SRL

TBF

35 M 2020 06394 09/09/2020 S.C. STYLE STORY S.R.L. WO&WO

36 M 2020 06395 09/09/2020 S.C. ENTERPRISE CONCEPT
S.R.L.

blue ticket

37 M 2020 06396 09/09/2020 S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. EMETIS

38 M 2020 06397 09/09/2020 ANA-MARIA ALEXANDRU AMA LEADERSHIP ACADEMY

39 M 2020 06398 09/09/2020 MEDICINAS SRL MAXMAX

40 M 2020 06399 09/09/2020 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

CASCADORII RÂSULUI

41 M 2020 06400 09/09/2020 S.C. SABLIER S.R.L. Sablier
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(210) M 2020 06316
(151) 09/09/2020
(732) SC URSPACK DISTRIBUTION

SRL, STR. MIHAI EMINESCU NR.
343 B, SAT TISAUTI, JUDETUL
SUCEAVA, COMUNA IPOTESTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

HRC HORECA PACK SOLUTII
COMPLETE PENTRU HORECA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru(HEX
#1c2159), roșu (HEX #ee0000),gri
(HEX #dfe0d9)

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, postarea de afișe
publicitare, ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor cu
privire la furnizorii de servicii independente,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
întocmirea extraselor de cont, audit
financiar, facturare, marketing, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, recrutarea de personal, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de secretariat,
pregătirea documentației fiscale, publicitate prin
televiziune.
39. Transportul aerian, transportul cu
ambarcațiunile, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul cu mașina,
parcarea de mașini, servicii de folosire în
comun a mașinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, cărăușie, servicii de șoferie, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă
poștală, transportul cu feribotul, livrarea de
flori, transportul de mărfuri (transportul maritim

de bunuri), servicii de transport (expeditor)
de mărfuri, transportul de mărfuri, livrarea
de colete, transportul pe calea ferată,
transportul fluvial, operațiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, transportul cu taxiul, transportul
cu tramvaiul, transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, distribuirea apei, împachetarea
bunurilor, transport aerian.

───────

(210) M 2020 06359
(151) 09/09/2020
(732) STEFAN-CLAUDIU GLEVESANU,

STR. CRIZANTEMELOR NR.2B,
JUDETUL BRASOV, CODLEA,
BRAȘOV, 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)

HAPLEA D'ALE GURII
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

(591) Culori revendicate:maro, roșu, alb,
verde, galben

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide.

───────

(210) M 2020 06360
(151) 09/09/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, STR.

STEFAN LUCHIAN, BL. 19, AP. 16,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

Podoshop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05; 02.09.19

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

clase:
35. Servicii de comerţ şi publicitate pentru
produse şi preparate pentru manichiură
şi pedichiură, unghii false, decorațiuni
pentru unghii, produse pentru confecţionarea,
camuflarea şi repararea unghiilor false, geluri
de luciu şi geluri colorate pentru unghii
și unghii false, produse reparatorii pentru
unghii deteriorate, creme, aparate, ustensile
şi seturi pentru manichiură şi pedichiură,

articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte cum
ar fi: costume, halate, salopete/combinezoane,
pantofi, papuci, sandale, saboţi, mănuşi, bonete,
măşti, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare,
demonstraţii cu produse, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepția transportului), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
și a lanţurilor de magazine, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, online, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziţii și târguri în scop
comercial şi/sau de publicitate, servicii de
agenție de import-export.
41. Organizarea de cursuri şi instruire, de
specializare în manichiură si pedichiură,
organizarea de conferinţe, concursuri şi
seminarii.

───────

(210) M 2020 06361
(151) 09/09/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, STR.

STEFAN LUCHIAN, BL. 19, AP. 16,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

PODOWELT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.14

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

41. Organizarea de cursuri și instruire de
specializare în manichiură și pedichiură,
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organizarea de congrese, conferințe, concursuri
și seminarii.

───────

(210) M 2020 06363
(151) 09/09/2020
(732) ARPAD-ANTON DECSEI, STR.

BAUXITEI NR. 31, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
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)

Piff Puff

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.01; 26.02.01

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea și
stocarea curentului electric, baterii
pentru țigări electronice, încărcătoare USB
pentru țigările electronice, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, software,
software de sistem și de suport de
sistem și firmware, firmware și software pentru
țigări electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri
publicitare din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, cutii din hârtie sau
carton, calendare, rechizite de
birou, cataloage, agende, fluturaşi publicitari,
tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru

stilouri şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie),
benzi pentru trabucuri.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri, filtre
pentru ţigări,
tabachere, ţigări care conţin substituenţi de
tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice, arome,
altele decât uleiurile esenţiale,
pentru tutun, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru ţigările electronice, soluţii
lichide pentru ţigările electronice, cartomizoare
pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, narghilea,
brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de
tutun, maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor,
tutun de prizat, cutii pentru
tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe de tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

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

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

(540)

MER MASINI ELECTRICE
ROMANIA TINE PASUL

CU VIITORUL SINCE 2020

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

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

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

12. Aparate de locomoție terestră, aeriană și
navală.

───────

(210) M 2020 06366
(151) 09/09/2020
(732) Î.M. VINĂRIA PURCARI S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229,
RAIONUL STEFAN VODA,
PURCARI, MD-4229, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. CARAIMAN NR.
73, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOCTURNE

(531) Clasificare Viena:
06.07.08; 06.07.25; 27.05.01; 27.05.17

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

32. Băuturi răcoritoare aromatizate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
alcool de mentă, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi aperitiv
alcoolice, băuturi slab alcoolizate, băutură
alcoolică pe bază de lapte și (sau) smântână,
ouă și rom sau brandy, whisky, bourbon, kahlua,
vodcă sau combinații ale acestora (lichior de
ouă), cocteiluri alcoolice, curaçao, digestive
(alcooluri și lichioruri), vin, hidromel, jeleuri
alcoolice (cocteiluri alcoolice), lichior de anason,
lichior de coacăze negre, lichioruri, lichioruri
care conțin cremă, lichioruri cremă, lichioruri din
plante, lichioruri pe bază de cafea, lichioruri
pe bază de scotch, nira (băutură alcoolică pe
bază de trestie din zahăr), rachiu de pere, sake,
înlocuitori de sake, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, esențe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe cu alcool, cidru
alcoolic, amestecuri
alcoolice pentru cocteiluri, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice care conțin
fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
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de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi alcoolice preamestecate,
altele decât cele bazate pe bere, băuturi aperitive
pe bază de lichior, băuturi aperitive pe bază
de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de rom, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băutură sangria, băutură spirtoasă
japoneză dulce pe bază de orez (shiro-zake),
cocteiluri alcoolice care conțin lapte, cocteiluri
alcoolice de fructe, cocteiluri alcoolice preparate,
cocteiluri alcoolice în formă de gelatine răcite,
cocteiluri preparate pe bază de vin, punci de rom,
punci de vin, punciuri cu alcool, absint (băutură
alcoolică), aguardiente (băuturi spirtoase pe
bază de trestie din zahăr), amestec de whisky,
aquavit (băutură alcoolică), arac (băutură),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
băutură spirtoasă albă chinezească (baiganr),
băutură spirtoasă chinezească fermentată
(laojiou), băutură spirtoasă chinezească pe bază
de sorg (gaolian-jiou), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băutură spirtoasă
japoneză albă (shochu), băutură spirtoasă
mixtă chinezească (wujiapie jiou), băutură
spirtoasă tonică cu extracte de șarpe mamushi
(mamushi-zake), burbon, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, băuturi spirtoase
chinezești pe bază de sorg, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase
distilate din orez (awamori), băuturi spirtoase
japoneze regenerate (naoshi), băuturi spirtoase
tonice aromatizate, băutură spirtoasă tonică
aromatizată cu extracte de ace de pin (matsuba-
zake), băutură spirtoasă tonică aromatizată
cu extracte de prune japoneze (umeshu),
băutură spirtoasă tonică cu extracte de
ierburi (homeishu), cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), calvados
(băutură alcoolică distilată), digestive (lichioruri
și spirtoase), distilat de vișine, extracte de
lichioruri spirtoase, grappa (băutură distilată
de origine italiană), lichior de ginseng roșu,
lichior japonez aromatizat cu extracte de prune
japoneze, lichior japonez aromatizat cu extracte
din ace de pin, lichior japonez conținând extracte
de plante, rachiu, rachiu de ienupăr, rachiu
pentru gătit, rom, rom din sirop de trestie
de zahăr, rom infuzat cu vitamine, scotch,
shochu (băuturi spirtoase), vișinată, votcă,
whisky, whisky canadian, whisky din malț, șnaps
(băutură alcoolică), preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06367
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 06.07.25; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale și gazoase, ape
de masă, ape de izvor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a apei (băuturi), ape minerale și gazoase,
ape de masă, ape de izvor (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate inclusiv
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 06368
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TROPICOOL

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15;
06.06.25

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

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non- alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care

conțin extracte de ceai, sifon, apă de masa, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase,suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe,băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de exemplu
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de propuse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2020 06369
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SOC ŞI LĂMÂIE

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde, portocaliu

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non- alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu

aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masa, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase,suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe,băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de exemplu
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de propuse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2020 06370
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Apă minerală naturală PLATĂ

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 06.07.25; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale și gazoase, ape
de masă, ape de izvor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a apei (băuturi), ape minerale și gazoase,
ape de masă, ape de izvor (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate inclusiv
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06371
(151) 09/09/2020
(732) FLAVIUS EMANUEL

HOLOTESCU, STR. MAIOR
CRANTA NR. 13, AP. 2, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500084,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

hipsteria

(531) Clasificare Viena:
02.09.12; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2020 06372
(151) 09/09/2020
(732) DIMITRIOS XENOS, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MEDIN

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:bleumarin
(R9G71B125 #094770), turcoaz
(R3G186B190 #03BABE)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata online prin intermediul unui,
site web specializat de tip magazin online,
pentru: instrumente și dispozitive medicale
(inclusiv sonde foley impregnate cu substanțe
nobile, canule traheostomie, pansamente,
pulsoximetre, măşti), suplimente alimentare
și dietetice pentru uz uman (inclusiv
vitamine, minerale, acizi grași esențiali,
aminoacizi, produse homeopatice, produse de
aromaterapie, suplimente pentru sportivi şi
atleţi, ulei de peşte, uleiuri din plante, enzime,
îndulcitori şi antioxidanţi, suplimente cu efect
cosmetic, suplimente proteice, orice alte tipuri
de suplimente alimentare și dietetice), alimente
pentru bebeluși produse și preparate cosmetice
și de toaletă pentru îngrijirea, înfrumusețarea
și/sau dezinfectarea pieli, scalpului, părului,
corpului, dentiției adulților și bebelușilor,
distribuirea de materiale promoţionale, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţie de import-
export cu produse de tipul celor sus-menționate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătății și
consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2020 06373
(151) 09/09/2020
(732) ANDREI FLORIN DUMITRESCU,

STR. BALADEI NR. 6, BL. 60, SC.
1, AP. 45, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOVAFASHION.RO

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

35. Servicii de comerț online cu rochii, pijamale,
jachete, treninguri, accesorii și încălțăminte.
42. Creare și menținere site web.

───────

(210) M 2020 06374
(151) 09/09/2020
(732) SC PRO CONFORT WINDOWS

SRL, STR. AUREL VLAICU NR.
8A, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Confort creat cu grijă !

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

37. Servicii de tâmplărie.
───────

(210) M 2020 06375
(151) 09/09/2020
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, STR.

CALIMANESTI NR. 7, BL. 29, AP.
28, JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
F.C. UTA

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

18. Genți sportive.
25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălțăminte), maiouri sportive, pantaloni
sportivi, șepci sportive, tricouri sportive fără
mâneci, costume sportive pentru jogging,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bustiere sport, bluze sport,
hanorace sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport), încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni matlasați de
uz sportiv.
28. Mingi (articole sportive), garduri (pentru piste
sportive), protecții utilizate în activități sportive,
mingi de fotbal.

───────
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(210) M 2020 06376
(151) 09/09/2020
(732) ALEXANDRU BECUȚ, STR.

VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GRABit pastrami bar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

29. Pastramă, carne, produse din carne,
produse din miel și oaie.

───────

(210) M 2020 06377
(151) 09/09/2020
(732) VLAD-TUDOR PASCU, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 12, AP. 25,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430091, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
SELDOR

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,

coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────

(210) M 2020 06378
(151) 09/09/2020
(732) ALEXANDRU BECUȚ, STR.

VIITORULUI NR. 88-90, ET. 4,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SAOLA coffee shop

(531) Clasificare Viena:
03.04.13; 26.01.15; 26.01.18; 26.11.01;
27.05.01

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

30. Cafea, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi gazoase
și carbogazoase pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată.
43. Servicii oferite de baruri și cafenele.

───────
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(210) M 2020 06379
(151) 09/09/2020
(732) CĂTĂLIN GROSU, STR.

MITROPOLIT VARLAAM, BL. 4, AP.
2, JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

chatUP

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 06380
(151) 09/09/2020
(732) IONUT-ADRIAN FICIU, STR.

ION BUDAI DELEANU NR. 49,
SAT BUCOV, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BRASOV, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ELEPHANT CAR WASH

(531) Clasificare Viena:
03.02.03; 03.02.24; 03.02.28; 01.15.14;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15

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

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

37. Servicii de spălătorie auto.
───────
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(210) M 2020 06381
(151) 09/09/2020
(732) APEROL SPA SRL, STR. DUNĂRII

NR. 52/49, JUD CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MERCUR

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

37. Servicii de curăţat covoare.
───────

(210) M 2020 06382
(151) 09/09/2020
(732) RĂZVAN-CĂTĂLIN PARCONIE,

BLD. I. C. BRĂTIANU NR. 92,
BL. SR7, SC. A, ET. 1, AP.6, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, 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)

VreauCazare.ro Locaţia dorită
pentru un concediu de vis.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
07.01.24; 26.01.16; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comerț
și servicii de informare a consumatorilor,

asistență în afaceri, management și servicii
administrative, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, închirierea de maşini,
transportul cu maşina, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de organizare a
excursiilor şi turnurilor pentru obiective turistice,
servicii de ghid turistic (însoţirea călătorilor),
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
furnizarea de informaţii prin intermediul unui
site web pentru organizarea și rezervarea de
excursii, furnizarea de informaţii prin intermediul
unei baze de date de calculator on-line cu
posibilitate de căutare şi care conţine informaţii
referitoare la călătorii, furnizare de recenzii cu
privire la furnizorii de servicii de călătorie, servicii
de informaţii despre călătorii şi servicii de ghizi
de călătorie.
43. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, închirierea de maşini,
transportul cu maşina, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de organizare a
excursiilor şi turnurilor pentru obiective turistice,
servicii de ghid turistic (însoţirea călătorilor),
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
furnizarea de informaţii prin intermediul unui
site web pentru organizarea și rezervarea de
excursii, furnizarea de informaţii prin intermediul
unei baze de date de calculator on-line cu
posibilitate de căutare şi care conţine informaţii
referitoare la călătorii, furnizare de recenzii cu
privire la furnizorii de servicii de călătorie, servicii
de informaţii despre călătorii şi servicii de ghizi
de călătorie.

───────
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(210) M 2020 06383
(151) 09/09/2020
(732) SC TRANSILVANIA TREK SRL,

STR. SINDICATELOR NR. 9-13,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400029, CLUJ, ROMANIA

(540)

S SYNDICATE SOUL
DRINKS AND SPIRITS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.03; 26.04.18; 29.01.12

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

clase:
33. Spirtoase (băuturi), vodcă, whisky.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii hoteliere,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2020 06384
(151) 09/09/2020
(732) PRONAT SRL, DN 69 KM 10 +

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

(540)
FALATITE

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 06385
(151) 09/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BEBEMICIN

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

5. Suplimente alimentare, de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare, de uz alimentar și preparate
dietetice, preparate dietetice și alimentare,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide, de
uz medical, alimente dietetice de uz medical,
medicamente pe bază de plante, preparate
din plante de uz medical, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante și din
ierburi de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, băuturi pentru copii
mici, pudre medicinale pentru copii, preparate
dietetice pentru copii, alimente pentru copii
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mici, alimente dietetice adaptate pentru copii,
suplimente dietetice pentru copii mici.

───────

(210) M 2020 06386
(151) 09/09/2020
(732) CĂTĂLIN GROSU, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL.4,
AP.2, JUDEŢ VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

TeamVision the
place for real men

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 24.15.13; 29.01.12

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

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
proiectare industrială, servicii de control al
calității şi de autentificare, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 06387
(151) 09/09/2020
(732) PETRU ADRIAN ZAHARIEA, STR.

AXENTE BANCIU NR. 37, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IVĂNESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRASOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
FOTBAL CLUB KRONSTADT

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

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

───────

(210) M 2020 06388
(151) 09/09/2020
(732) ANDRA IRENE IUZVA, BLD.

PIPERA NR. 1VIIIC, ET. 3, AP. 54,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ATELIER MINION

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

25.  Îmbrăcăminte, manșoane (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
manșete (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
gabardine (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte impermeabilă),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
glugi (îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte),
brâie (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din hârtie, gulere
răsucite (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din latex, bretele pentru îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte japoneză tradițională,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte din in, costume populare
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(îmbrăcăminte), curele din piele (îmbrăcăminte),
pulover (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, corsete (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, șepci (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte religioase, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
clini pentru body-uri purtate de dansatori
(părți de articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), clini pentru ciorapi de
pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de sport
(care nu include mănușile de golf), părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exercițiilor de judo, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
clinuri pentru subraț (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru colanți
(părți de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru golf, cu excepția mănușilor,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, articole de îmbrăcăminte confecționate
din imitație de piele, îmbrăcăminte pentru
activități de petrecere a timpului liber, mănuși
până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
burtiere pentru femei însărcinate (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, sutiene fără
bretele (articole de îmbrăcăminte), jambiere
pentru genunchi (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj
artistic, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, bentițe cu protecții pentru
urechi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, pantaloni de jogging
(articole de îmbrăcăminte), centuri cu buzunar
pentru bani (îmbrăcăminte), articole de

îmbrăcăminte pentru arte marțiale, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din catifea,
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru triatlon,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte cu
led-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
de agrement, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06389
(151) 09/09/2020
(732) CALIN GABRIEL COSTEA, STR.

CALIMANESTI NR.7, BL.29,
AP.28, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)
F.C. UTA 1945

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

18. Genți sportive.
25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălțăminte), maiouri sportive, pantaloni
sportivi, șepci sportive, tricouri sportive fără
mâneci, costume sportive pentru jogging,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), bustiere sport, bluze sport,
hanorace sport, pantofi de sport, șorturi pentru
sport, treninguri (pentru sport), încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni matlasați de
uz sportiv.
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28. Mingi (articole sportive), garduri (pentru piste
sportive), protecții utilizate în activități sportive,
mingi de fotbal.

───────

(210) M 2020 06390
(151) 09/09/2020
(732) BOGDAN-MARIAN CONSTANTIN,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
1A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Gusturi Ungurești

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, bisque (supe), bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, carne
de vită preparată, feluri de mâncare preparate
din carne, cartofi umpluți, carne preparată,
carne prăjită de pui, fiertură (supe), fileuri de
pește la grătar, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate pe bază de carne, pârjoale din carne,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, salate preparate, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, ragut (tocăniță cu carne).
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
alimente cu paste la conservă, bruschete
(tartine), baghete umplute, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiți crocanți
condimentați, chifle umplute, brioșe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),

chipsuri de porumb, chipsuri de orez, clătite
sărate, clătite, chipsuri din cereale, floricele de
porumb, covrigei, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, fulgi din cereale, frigănele,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări rapide preparate din musli,
înveliș pentru sandvișuri, hamburgeri în pâine,
hot dog (sandvișuri), mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
pâine cu umplutură, pateuri cu cârnați, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
pizza, porumb prăjit, porumb fript, plăcinte gătite,
plăcinte proaspete, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse pentru gustări preparate din amidon
de porumb, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse de patiserie din
legume și carne, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, quiche (tarte sărate),
produse pentru gustări preparate din făină de
cartofi, sandvișuri, rulouri umplute (produse de
patiserie), spirale din porumb, spaghetti cu
chiftele, turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze.

───────

(210) M 2020 06391
(151) 09/09/2020
(732) BOGDAN-MARIAN CONSTANTIN,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
1A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Gusturi Sârbești

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, bisque (supe), carne de vită preparată,
feluri de mâncare preparate din carne, cartofi
umpluți, carne preparată, fiertură
(supe), fileuri de pește la grătar, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri
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preparate pe bază de carne, pârjoale din carne,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, salate preparate, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, ragut (tocăniță
cu carne), carne prăjită de pui, bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, mâncăruri gătite constând în principal
din legume.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
alimente cu paste la conservă, bruschete
(tartine), baghete umplute, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiți crocanți
condimentați, chifle umplute, brioșe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, clătite
sărate, clătite, chipsuri din cereale, floricele de
porumb, covrigei, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, fulgi din cereale, frigănele,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări rapide preparate din musli,
înveliș pentru sandvișuri, hamburgeri în pâine,
hot dog (sandvișuri), mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
pâine cu umplutură, pateuri cu cârnați, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
pizza, porumb prăjit, porumb fript, plăcinte gătite,
plăcinte proaspete, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
de patiserie din legume și carne, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, quiche
(tarte sărate), produse pentru gustări preparate
din făină de cartofi, sandvișuri, rulouri umplute
(produse de patiserie), spirale din porumb,
spaghetti cu chiftele, turte de mălai fierte într-un
înveliș de frunze, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate.

───────

(210) M 2020 06392
(151) 09/09/2020
(732) BOGDAN-MARIAN CONSTANTIN,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
1A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Gusturi Săsești

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, bisque (supe), bucăți de carne de
pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
carne de vită preparată, feluri de mâncare
preparate din carne, cartofi umpluți, carne
preparată, carne prăjită de pui, fiertură (supe),
fileuri de pește la grătar, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri preparate pe bază de carne, pârjoale
din carne, mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) bacon, salate preparate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, ragut (tocăniță cu
carne), mâncăruri gătite constând în principal din
legume.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
alimente cu paste la conservă, bruschete
(tartine), baghete umplute, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiți crocanți
condimentați, chifle umplute, brioșe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, clătite
sărate, clătite, chipsuri din cereale, floricele de
porumb, covrigei, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, fulgi din cereale, frigănele,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări
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pe bază de orez, gustări rapide preparate din
musli, înveliș pentru sandvișuri, hamburgeri în
pâine, mâncăruri alcătuite în principal din paste,
mâncăruri care includ paste, pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, plăcintă cu carne, plăcinte, pizza, porumb
prăjit, porumb fript, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse de patiserie din legume și
carne, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, quiche (tarte sărate), produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), spirale
din porumb, spaghetti cu chiftele, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, hot dog
(sandvișuri).

───────

(210) M 2020 06393
(151) 09/09/2020
(732) SYNTAX AUTOGLASS SERVICES

SRL, STR. PAUNESTI NR.
10A, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TBF

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranță pentru automobile), pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule aeriene,
lanțuri antiderapante, alarme antifurt pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
caroserii de automobile, lanțuri de automobile,
șasiuri de automobile, capote de automobile,
anvelope de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, benzi pentru butucii de roată,

caroserii de vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, garnituri de frână pentru vehicule,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, segmenți
de frână pentru vehicule, saboți de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, bare de protecție
pentru automobile, chesoane (vehicule), mașini
de camping/case mobile, canoe, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
mașini/autoturisme/automobile, cabine pentru
instalațiile de transport pe cablu, carcase
pentru anvelopele pneumatice/carcase pentru
anvelopele pneumatice, circuite hidraulice
pentru vehicule, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
suporturi de pahare pentru vehicule, lanțuri de
acționare pentru vehiculele terestre, motoare
de acționare pentru vehiculele terestre, lagăre
de motor pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele terestre, roți de cuplaj pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ștergătoare de faruri, elicoptere de
mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru roțile
vehiculului, motoare cu reacție pentru vehiculele
terestre, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, alarme de marșarier pentru vehicule, centuri
de siguranță pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranță pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru automobile, amortizoare de șocuri
cu arc pentru vehicule, oglinzi laterale pentru
vehicule, semnalizatoare pentru vehicule, huse
pentru roata de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acționate electric (componente ale vehiculelor
de teren), obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren)/hayoane acționate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
bare de torsiune pentru vehicule, sisteme de
tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
lanțuri de transmisie pentru vehiculele terestre,
arbori de transmisie pentru vehiculele terestre,
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transmisii pentru vehiculele terestre, benzi de
rulare pentru reșaparea anvelopelor, camere
de aer pentru anvelopele pneumatice, turbine
pentru vehiculele terestre, anvelope pneumatice,
anvelope pentru roțile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, autodube (vehicule),
clipsuri pentru capota vehiculelor/clipsuri pentru
capota vehiculelor, bare de protecție pentru
vehicule, șasiuri pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manșe de comandă pentru
vehicule, scări pentru vehicule, scaune de
vehicule, arcuri de suspensie pentru vehicule,
spițe pentru roțile vehiculului, roți de vehicul,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, geamuri
pentru vehicule, geamuri pentru vehicule,
ștergătoare de parbriz.

───────

(210) M 2020 06394
(151) 09/09/2020
(732) S.C. STYLE STORY S.R.L.,

STR. TELEAJEN NR. 10, CORP
1, CAMERA NR. 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WO&WO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.10

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

3. Adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loțluni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, plasturi cu gel pentru ochi utilizați
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), preparate

pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
preparate cosmetice pentru băi, cosmetice
pentru copii, bețișoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, creme pentru articolele
din piele/ceruri pentru articolele din piele,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice,
uleiuri, esențiale de citron, esențe eterice,
uleiuri esențiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru țesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esențiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esențiale), preparate pentru
fumigație (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinți (nemedicinală), dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria, geraniol,
țesătură din fibră de sticlă (țesătură abrazivă),
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru șlefuit/preparate pentru ascuțit, loțiuni de
păr, nu medicamentoase, nuanțatoare de păr/
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/ preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loțiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanțator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, lononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, bețișoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, lichide pentru curățarea
parbrizului, conservanți articole din piele
(lustruire)/conservanți pentru articolele din piele
(lustruire), preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj,
rujuri, loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, produse pentru machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esență de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustață, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abțibilduri
pentru unghii, soluții pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluții pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluții de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
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pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, hârtie abrazivă,
abrazivi pentru scopuri cosmetice, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile),
detergent/alcalii volatile (amoniac), detergent,
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esențiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranți pentru barbă, măști de
înfrumusețare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranți)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respirației, benzi
pentru împrospătarea respirației, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, basma (nuanțator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizați
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curățare
și desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curățare pentru scopuri
casnice, cretă de curățare, preparate de
curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, substanțe de curățat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăți de pânză impregnate cu
detergent pentru curățare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranți pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice umplute, creioane cosmetice,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice pentru
animale, cosmetice, cosmetice pentru copii,
bețișoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
creme pentru articolele din piele/ceruri pentru
articolele din piele, abțibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanți, alții decât cei
utilizați în procese de fabricare, geluri de
albire a dinților, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale

de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole detoaletă), șampoane uscate
(nu medicamentoase), preparate de curățare
uscată, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, uleiuri esențiale de
lemn de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
uleiuri esențiale de citron, esențe eterice,
uleiuri esențiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, albăstreală pentru
rufe, înălbitor de rufe/preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenușă vulcanică pentru
curățare, preparate pentru curățarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă, lichide
pentru curățarea parbrizului, conservanți articole
din piele (lustruire)/conservanți pentru articolele
din piele.
14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale prețioase, amulete (bijuterii), ancore
(ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale prețioase, casete ale arcului
(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale prețioase,
brățări (bijuterii), brățări realizate din
textile brodate (bijuterii), broșe (bijuterii),
busturi din metale prețioase, caboșoane,
lanțuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometra, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri și ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonne,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referință)/ceasuri de referință, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, inele
retractabile pentru chei/lanțuri retractabile pentru
chei, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămașă, cadrane (ceasornicărie), diamante,
cercei, figurine din metale prețioase/statuete
din metale prețioase, aur, în formă brută sau
foiță, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale prețioase, iridiu, bijuterii din
fildeș, gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii/
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
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inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă)/lanțuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri și ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre prețioase)/peridote, ace
ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitații de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale prețioase,
în formă brută sau semiprelucrate , pietre
prețioase, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, rodiu,
inele (bijuterii), rozarii/mătănii, ruteniu, pietre
semiprețioase, bijuterii pentru pantofi, fire de
argint (bijuterii), argint, în formă brută sau foiță,
spinel (piatră prețioasă), inele despicate pentru
chei din metal prețios, fibre din argint (fire de
argint), statuete din metal prețios, cronometre,
cadrane solare, fibre din metal prețios (bijuterii)/
fire din metal prețios (bijuterii), agrafe de cravată,
ace de cravată, curele de ceas/curele pentru
ceasurile de mână/curelușe de ceas, lanțuri de
ceas, arcuri de ceas, sticle de ceas/geamuri de
ceas, cutii de ceas (componente ale ceasurilor),
ace de ceas, ceasuri, opere de artă din metal
prețios, ceasuri de mână.
18. Piei de animale, serviete diplomat, rucsacuri
pentru alpiniști, genți pentru camping, pungi
(plicuri, săculeți) din piele, pentru ambalat, genți
pentru sporturi, genți, genți de plajă, zăbale
pentru animale (hamâșament), ochelari pentru
cai (hamașament), cutii din piele sau carton
imitație de piele, cutii din fibră vulcanizată,
frâie (hamașament), căpestre, serviete, etuiuri
pentru cărțile de vizită, crupoane (părți din pielea
brută), etuiuri pentru cârduri (portofele pentru
cârduri), tocuri din piele sau carton imitație
de piele, carcase, din piele, pentru arcurile
lamelare/carcase, din piele, pentru arcurile cu
foi, bice, piei de vite, poșete din zale, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curățat/
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curățat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferință/mape de conferință, huse de protecție
pentru animale, huse pentru șeile cailor, etuiuri
pentru cârdurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru șei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrană exterioară a intestinului de
vițel, mânere pentru sacoșele de cumpărături,

căpestre, rame pentru gențiie de mână, genți
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, ranițe, bețe de drumeție/bețe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitație de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, șnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, etichete de bagaje, moleschin
(imitație de piele), geamantane motorizate,
bețe de alpinism/alpenștocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botnițe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), hățuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, șei de călărie, rucsacuri/
genți de spate, oblâncuri de șa, coburi pentru
șei, valtrapuri cu pernă pentru șeile cailor,
șelărie, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scărițe,
părți din cauciuc pentru scărițe, scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roți
tefilin (filacterii), genți de scule, goale, pieptare
(hamașament), cufere de voiaj, genți de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, vaiize, clapete din piele, genți de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoșe de
cumpărături cu roți, cravașe.
26. Aplicații (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de Crăciun, ghirlande
artificiale pentru Crăciun, ghirlande artificiale
cu lumini pentru Crăciun, coroane artificiale
pentru Crăciun, coroane artificiale cu lumini
pentru Crăciun, insigne pentru purtare, nu
din metale prețioase, mărgele, altele decât
pentru confecționarea bijuteriilor, cleme pentru
curele, ace pentru mașina de cusut, pene de
păsări (accesorii de îmbrăcăminte), închizători
pentru bluze/închizători pentru fixarea rochiei
pe corp, bobine pentru ața de brodat
sau lână (nu componente de mașini), ace
de năvădit, funde pentru păr, cutii de
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ace, șnururi, brasarde/banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte), broșe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanțuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, fanoane pentru
corsete/oase de balenă pentru corsete, croșete/
ace de croșetat, ace de stopat, forme
pentru cârpit, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
broderie/articole ornamentale (broderie), ace
de brodat, ace entomologice, benzi elastice
pentru susținerea mânecilor, ocheți pentru
îmbrăcăminte, bărbi false, păr fals, tivuri false,
mustăți false, închizători pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru portjartiere/închizători pentru
bretele, pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volănașe (dantelărie),
volănașe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare
în croitorie), cu excepția ațelor, panglici de
mercerie, funde de mercerie, elastice de păr,
agrafe de păr/ace de păr, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr/clame de păr, ace de păr,
plase pentru păr, căști pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, extensii de păr,
ondulatoare de păr, electrice și neelectrice, altele
decât ustensilele manuale, ornamente pentru
pălării, benzi pentru pălării, petice termoadezive
pentru repararea articolelor textile, petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), benzi de prindere cu scai și puf,
copci (mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, omamente
din dantelă/pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor/numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus ața în
ac, ace, ace pentru mașinile de pieptănat lâna,
numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, șuvițe împletite/meșe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici și funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, rozete (mercerie),
croșete pentru carpete, ace pentru pielărie
(șelărie), ace de cusut, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, închizători de
pantofi, cârlige pentru pantofi, șireturi pentru
pantofi, ornamente pentru pantofi, ocheți pentru
pantofi, catarame pentru pantofi, ace de

cizmărie, pernuțe de umeri pentru îmbrăcăminte,
ace pentru confecționarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, volane pentru
fuste, capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi
pentru rejansele de draperii, ciucuri (mercerie),
moțuri (pompoane), calote din păr, ornamente
pentru îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru
cicliști, peruci, șireturi de lână, coronițe din
flori artificiale, închizători cu fermoar/fermoare,
fermoare pentru genți/închizători cu fermoar
pentru genți.

───────

(210) M 2020 06395
(151) 09/09/2020
(732) S.C. ENTERPRISE CONCEPT

S.R.L., STR. SIRIULUI NR. 42-46,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

blue ticket

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 01.15.11

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

clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în afaceri, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță în organizarea
firmelor, organizarea afacerilor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind organizarea
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afacerii, consultanță pentru conducerea
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind managementul riscului (afaceri),
consultanță în materie de management,
consultanță privind planificarea în afaceri.
36. Consultanță financiară corporatistă, servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
managementul riscului (consultanţă financiară),
servicii computerizate de consultanță financiară.
42. Servicii de consultanță tehnologică,
consultanță privind calculatoarele, consultanță
profesională privind tehnologia, servicii de
consultanță tehnică, consultanță în domeniul
tehnic, consultanță privind asigurarea calității,
servicii de consultanță pentru software,
consultanță în domeniul tehnologiei informației.,
instalarea de software pentru calculatoare.

───────

(210) M 2020 06396
(151) 09/09/2020
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EMETIS

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3 si 30 (cu excepția transportului),

pentru a permite acestora 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 magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

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

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

(540)

AMA LEADERSHIP ACADEMY

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

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

clase:
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educației, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate de
școli, tehnoredactare computerizată electronică,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
instruire practică (demonstrații), furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea și susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea
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și susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 06398
(151) 09/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MAXMAX

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

16. Publicații imprimate, publicații periodice,
reviste (publicații periodice), publicații de
reclame, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), ziare, ziare cotidiene, reviste
ca suplimente la ziare, almanahuri, buletine
de știri (materiale tipărite), albume, cataloage,
pliante tipărite, pliante informative tipărite,
broșuri, broșuri tipărite, cărți, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), costume de
baie.
28. Jocuri electronice, jocuri electronice
portabile, jocuri video electronice portabile,
console de jocuri portabile, mouse-uri pentru
jocuri, dispozitive de jocuri portabile, aparate de
jocuri electronice, console portabile pentru jocuri
electronice, controlere pentru console de jocuri,
joystick-uri pentru jocuri video, jocuri portabile
cu afișaj cu cristale lichide, jocuri portabile și
jucării cu funcții de telecomunicații integrate,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, componente de joc electronice
portabile, jucării electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, aparatură electronică de divertisment
încorporând un afișaj cu cristale lichide, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu

ecran sau monitor extern, jucării, jocuri și articole
de joacă, jucării pentru animale, jocuri sportive,
articole de sport.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, servicii
promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitală, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de promovare și publicitate, abonament la ziare
electronice, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, oferte
pentru licitații online în numele terților, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu
ridicata în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
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în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de comerț online cu amănuntul și ridicata, servicii
de comerț online și servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2020 06399
(151) 09/09/2020
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. CETĂȚII, NR. 39, DEMISOL 1,
AP.2, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
CASCADORII RÂSULUI

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicații săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicații electronice descărcabile,
publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, ziare electronice descărcabile,
aplicație software pentru televizoare, software
de calculator pentru televiziune, software de
aplicații informatice pentru televizor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator

pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, software de calculator
pentru publicitate, software de învățare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spațiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea și vizualizarea de imagini digitale și
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicații educative,
publicații promoționale, publicații periodice,
publicații de reclame, publicații periodice tipărite,
reviste (publicații periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic și de instruire (cu
excepția aparatelor), reviste cu program tv.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoționale, pregătire de publicații
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicații/publicaţii online, pentru terți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spatiu publicitar în publicatii periodice, ziare
și reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
televizată, publicitate radio și de televiziune,
producție de publicitate televizată și radiofonică,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și
la televiziune, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate radiofonică, producție de
reclame radio, producție de clipuri publicitare
pentru radio, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
și reclamă, închiriere de spațiu publicitar
și material publicitar, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
concepere, realizare, producție de material
publicitar, închirieri de spațiu publicitar, furnizare
de spații publicitare, producție de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoționale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
producție de material publicitar vizual, închiriere
de spațiu publicitar online, servicii de editare de
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publicitate, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate și marketing, servicii de agenție
de publicitate, consultanță privind publicitatea
în presă, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacție în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și marketing online, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
și închiriere de spatiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
punere la dispoziție și închiriere de spații
publicitare, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spatiu publicitar, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, emisiuni televizate,
difuzare de programe de televiziune, difuzarea
la radio și televiziune, comunicare de informații
prin televiziune, transmitere de programe
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, difuzare de

informații prin intermediul televiziunii, transmisie
de date computerizate prin televiziune,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere și de televiziune cu plată, difuzare de
informații financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
și de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicații la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informații prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informații financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală și prin cablu, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date , difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
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şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau
de pe internet, informaţii în domeniul ştirilor,
furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare
de acces şi închiriere de timpi de acces la
bază de date computerizate sau la informaţii
on-line, transmisie si receptie (transmisie) de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, asigurarea accesului
la telecomunicații și a legăturilor la bazele
de date computerizate și la internet, difuzare
de informații prin intermediul televiziunii și a
radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, editare de
publicaţii, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite, publicare de afişe informative, publicare
multimedia a ziarelor, revistelor, a jurnalelor,
furnizare de publicaţii electronice, servicii de
publicare on-line, servicii de publicare de text
electronic, publicarea de materiale multimedia
online, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicaţii on-line,
publicare online de ziare electronice, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărți şi periodice
electronice online, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri, publicare şi reportaje
(servicii prestate de reporteri), publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de cărţi electronice şi periodice pe internet,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicarea de manuale
de lucru pentru administrarea afacerilor,
publicare de ghiduri pentru învăţământ şi
instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare
de materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei

reţele globale de calculatoare, publicare on-line
de cărti şi reviste electronice (care nu pot fi
descărcate), publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de texte
şi imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conţine informaţii extrase
din ziare, producţie de televiziune, servicii ale
studiourilor de
televiziune, producţie de filme pentru televiziune,
închiriere de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune, producţie de
emisiuni de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, divertisment de radio şi
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
producţie de programe animate pentru
televiziune și televiziunea prin cablu, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune
cu plată, programe de televiziune prin cablu
(programare), producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, stabilirea grilei de programe
de televiziune (programare), planificarea
programelor de radio şi de televiziune, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
furnizare de filme şi de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
producţie de programe pentru televiziunea prin
cablu, creare de formate pentru programe de
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televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie
de programe de radio şi televiziune, servicii
ale studiourilor de înregistrare, film, video
şi televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct pentru divertisment, servicii
de programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
producţie de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe
de televiziune, furnizare simultană a unor
programe de televiziune pe mai multe posturi,
nedescărcabile, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie si prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea și
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și
bloguri personale online, proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu și fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire

de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse și servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii,
proiectarea şi dezvoltarea proceselor de
autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini web
pentru utilizare pe internet, proiectare şi furnizare
de pagini principale şi pagini web, creare de
pagini stocate pe suport electronic pentru servicii
on-line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare şi
dezvoltare de pagini web pe internet, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, instalare de pagini web pe internet,
inclusiv pentru terţi, design, desene şi texte la
comandă, toate pentru compilarea de pagini web
pentru internet, proiectare, desen şi redactare la
comandă de pagini web pentru o reţea globală
de calculatoare, proiectare grafică, desen şi
redactare la comandă pentru compilare de
pagini web pe internet, creare de pagini pentru
reţele (pagini principale), creare, dezvoltare,
perfecţionare şi adaptare de programe de
prelucrare a datelor şi/sau fişierelor de
date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
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şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor web
şi servicii on-line, consultanţă profesională şi
asistenţă pentru crearea de site-uri web statice şi
dinamice, furnizare de programe de calculator în
reţele de date, în special pe internet şi world wide
web, consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de
consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, instalare şi
personalizare de aplicaţii software de calculator,
design de site-uri web, actualizarea paginilor
web pentru terţi, programare şi găzduire de
pagini web personalizate, crearea și întreţinerea
de pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, și anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere și actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare și întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte
date electronice, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare și întreţinere de software
și sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere și actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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CRINULUI NR. 34, SAT CUMPĂNA,
JUD. CONSTANȚA, COMUNA
CUMPĂNA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Sablier

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

14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
instrumente pentru măsurarea timpului.

───────


