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Cereri Mărci publicate în 30/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01923 10/03/2020 IOAN-DANIEL STOICA GC GOLDSEED CAPITAL

2 M 2020 01924 10/03/2020 ASOCIATIA TERAPEUTICA
DE INTERVENTIE,
PSIHOTERAPIE INDIVIDUALA
SI COMPORTAMENTALA

ATIPIC ASOCIATIA
TERAPEUTICA DE
INTERVENTIE, PSIHOTERAPIE
INDIVIDUALA SI
COMPORTAMENTALA

3 M 2020 01925 10/03/2020 BLISS SRL SUPERMAMA

4 M 2020 01926 10/03/2020 RESPECT CLUB SRL ARIA

5 M 2020 01927 10/03/2020 ASOCIATIA TOP HUNTERS
CLUB

TOP HUNTERS CLUB

6 M 2020 01928 10/03/2020 EDITURA HAMANGIU SRL biblioteca Hamangiu

7 M 2020 01929 10/03/2020 SC TALUS SRL ETRYON

8 M 2020 01930 10/03/2020 S.C. GLOBAL ALLIANCE S.R.L. Retinogold

9 M 2020 01931 10/03/2020 SC VIZUALDERM BEAUTY SRL DERMA CONCEPT Frumusețea
în armonie!

10 M 2020 01932 10/03/2020 SC GLOBAL ALLIANCE SRL Neurenerg

11 M 2020 01933 10/03/2020 AMMO SPLENDID SRL PS PERFECT SKIN LASER

12 M 2020 01934 10/03/2020 SC GLOBAL ALLIANCE SRL Mevizio

13 M 2020 01935 10/03/2020 SC GLOBAL ALLIANCE SRL Mevizio

14 M 2020 01936 10/03/2020 SC GLOBAL ALLIANCE SRL Citicolina+ B3

15 M 2020 01937 10/03/2020 AURUL DACILOR S.R.L. AURUL DACILOR

16 M 2020 01938 10/03/2020 POINT PUBLIC AFFAIRS SRL SpinPolicy

17 M 2020 01939 10/03/2020 DANIEL CHIFAN Taxi AS 940

18 M 2020 01940 10/03/2020 TULIPAN CAMPING SRL-D TULIPAN CAMPING

19 M 2020 01941 10/03/2020 SC TALUS SRL ETRYON

20 M 2020 01942 10/03/2020 S.C. LADY IN BUCĂTĂRIE
S.R.L.

Lady in bucatarie

21 M 2020 01943 10/03/2020 SD ROYAL OPTIC SRL RENESANS EYEWEAR

22 M 2020 01944 10/03/2020 BEST ACCOUNTING
TIMISOARA SRL

Best ACCOUNTING

23 M 2020 01945 10/03/2020 MANUELA - DANA RĂVESCU dr. Manuela Răvescu Școala de
Cosmetică și Machiaj Profesional
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01946 10/03/2020 SC SELMA INTERNATIONAL

SRL
ARMONIA RESIDENCE

25 M 2020 01947 10/03/2020 Asociatia Oamenii Diminetii Oamenii Dimineţii

26 M 2020 01948 10/03/2020 ANDREEA-DORINA DEICU Fabulous AGENCY

27 M 2020 01949 10/03/2020 LINX WEB SERVICES SRL ORIGREEN

28 M 2020 01950 10/03/2020 IOAN-TEODOR GOCIMAN CASA ANGUS

29 M 2020 01951 10/03/2020 INTERSTAR CHIM SA PENTRU ORICE OW EXISTĂ
SNOW

30 M 2020 01952 10/03/2020 S.C. LOGISTIC SHOP S.R.L. ToolMaster Logistic Shop
www.logisticshop.ro

31 M 2020 01953 10/03/2020 EASY TAX SRL Maxfin

32 M 2020 01954 10/03/2020 IONUT GAOTA CULTURALITY
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(210) M 2020 01923
(151) 10/03/2020
(732) IOAN-DANIEL STOICA, ŞOS.

COLENTINA NR. 62, BL. 104, SC.
1, ET. 10, AP. 42, BUCUREŞTI,
021186, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GC GOLDSEED CAPITAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software bancar, software pentru servere,
software pentru server web, aplicații software
pentru web, software pentru aplicații web și
servere.
35. Administrarea afacerilor.
36. Servicii de intermediere de credite,
Intermediere de împrumuturi, Intermediere
pentru acordarea finanțării, servicii de
intermediere financiară.
41. Educație, educație și instruire, educație în
domeniul informaticii
45. Servicii juridice, servicii juridice pentru
înființarea și înregistrarea firmelor.

───────

(210) M 2020 01924
(151) 10/03/2020
(732) ASOCIATIA TERAPEUTICA DE

INTERVENTIE, PSIHOTERAPIE
INDIVIDUALA SI
COMPORTAMENTALA, STR.
CERNAUTI NR. 13, BL. A 10,
SC. A, ET. 8, AP. 48, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ATIPIC ASOCIATIA
TERAPEUTICA DE

INTERVENTIE, PSIHOTERAPIE
INDIVIDUALA SI

COMPORTAMENTALA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de psihologie, servicii medicale,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 01925
(151) 10/03/2020
(732) BLISS SRL , CALEA DUMBRĂVII

NR. 37, JUDEŢUL SIBIU
, SIBIU, 550324 , SIBIU, ROMANIA

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

(540)
SUPERMAMA

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01926
(151) 10/03/2020
(732) RESPECT CLUB SRL, SOS ALBA

IULIA NR. 100, JUD. SIBIU, SIBIU,
550018, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ARIA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
albastru, mov, portocaliu, negru

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 01927
(151) 10/03/2020
(732) ASOCIATIA TOP HUNTERS

CLUB, STR. ZAMBACCIAN NR.
16, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOP HUNTERS CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 03.04.14;
03.04.24; 05.01.10; 29.01.13

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

clase:
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii, muniție pirotehnică, materiale
pirotehnice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01928
(151) 10/03/2020
(732) EDITURA HAMANGIU SRL,

STR. MITROPOLIT FILARET NR.
39-39A, SECTOR 4, BUCURESTI,
040503, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

biblioteca Hamangiu

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
20.01.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 01929
(151) 10/03/2020
(732) SC TALUS SRL, STR.

DAMBOVITEI NR. 22, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ GHEORGHE
BRĂTILĂ CRISTINA, STR. SFINȚII
VOIEVOZI NR. 1 BIS, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ETRYON

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini de construcție,
pompe, compresoare și suflante, roboți
industriali, generatoare de electricitate,
echipament pentru mișcare și manevrare,
mecanisme de deschidere și închidere, aparate
de înălțare și ridicare, elevatoare, transportoare
și benzi rulante, mașini de împachetat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, mașini aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini pentru ascuțire
și realizare matrițe, mașini, mașini-unelte și
scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini de filtrat, separatoare

și centrifuge, mașini pentru placare, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini de cusut pentru textile și piele, mașini
pentru producerea și procesarea materialelor,
mașini pentru producerea metalului, mașini
pentru producerea materialelor textile, mașini
pentru producerea hârtiei, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, motoare,
grupuri motopropulsoare și piese de mașini,
precum și comenzi pentru operarea mașinilor
și a motoarelor, roți și șenile pentru mașini,
mașini de distribuire, automate (distribuitoare
automate), mașini de pulverizat, echipament
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
călcat și prese de rufe, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mașini și mașini-unelte de
urgență și salvare.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
oameni și animale, acționate manual, aparate
pentru aranjat părul, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, aparate de
tuns animale, arrme ascuțite și contondente,
tacâmuri și instrumente pentru prepararea
alimentelor, și anume cuțite de bucătărie,
instrumente de tăiat și măcinat,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, instrumente pentru
menținerea focului, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, ciocane,
ciocane de lemn și baroase, instrumente de
fixare și îmbinare, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente
manuale de urgență și salvare.
9. Baze de date computerizate, conținut media,
software pentru jocuri, aplicații software:
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software pentru administrarea de date
și fișiere pentru baze de date, software
pentru mijloace de comunicare și pentru
publicare, aplicații de birou și de întreprindere,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de monitorizare, analiză,
control, software de sisteme și de suport
de sisteme firmware, firmware și drivere
pentru dispozitive, sisteme de operare, software
pentru utilități, securitate și criptografie, software
pentru realitate virtuală și augmentată, software
pentru aplicații servere și web, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, magneți, dispozitive
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electrice științifice și de laborator pentru
tratament, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, componente electrice
și electronice: cabluri și fire, circuite electrice
și circuite imprimate, antene și componente,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție: potențiatoare optice, lasere, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive de control al accesului,
aparate de
semnalizare, echipamente de protecție și
siguranță: protecția capului și protecția ochilor,
echipamente pentru scufundări, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control: dispozitive
de testare și controlul calității, dispozitive de
măsurare, dispozitive de control (regulatoare),
aparate de înregistrare de date, senzori,
detectoare și instrumente de monitorizare,
aparate pentru cercetarea științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale.
11. Aparate de bronzat, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, instalații sanitare și de baie
și instalații pentru instalații, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, băi de abur,
saune și spa-uri (bazine), arzătoare, boilere și
incălzitoare, aparate de iluminat și reflectoare,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, șemineuri,
filte pentru uz industrial și casnic, cuptoare și
vetre industriale (nu pentru alimente și băuturi),
echipament pentru procesare chimică, aparate
pentru încălzire și uscare personală, instalații de
uscare, echipament
pentru răcire și înghețare, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipament
de tratare a aerului, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), sisteme
hvac pentru vehicule (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), aprinzătoare.
12. Vehicule terestre și mijloace de transport,
cărucioare acționate manuale și furgoane,
mijloace de transport și vehicule pe șine,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule
acvatice, părți și accesorii pentru vehicule, roți

și pneuri și șenile pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
de apă, părți și accesorii pentru vehicule terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre.
14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, bijuterii, instrumente pentru
măsurarea timpului, articole din metale prețioase
și pietre prețioase și imitații ale acestora, statuete
și figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre sau imitații ale
acestora, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea.
15. Instrumente muzicale: instrumente cu
claviatură, instumente cu coarde, instrumente
de suflat din lemn, instrumente cu
percuție, instrumente din alamă, accesorii ale
instrumentelor muzicale.
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitecturale, materiale și
mijloace pentru decorare și artă (tablouri),
echipamente pentru arte, meșteșuguri și de
modelare, materiale pentru filtrare din hârtie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare hârtie, carton sau plastic, articole
de papetărie și accesoriieducative: ustensile
de scris și ștampilat, ustensile de corectare și
ștergere, mașini de birou, echipamentepentru
imprimare și legare, echipament pentru educație/
învățământ, albume foto și albume pentru
colecționari, adezivi pentru papetărie, produse
de imprimerie, cărți, hârtie și carton și hârtie și
carton industriale, suporturi pentru bani, produse
din hârtie de unică folosință.

18. Umbrele și parasolare, bastoane, bagaje
articole de voiaj, pungi, portofele , cufere, curele
pentru bagaje, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, centuri din piele.
20. Feronerie nemetalică, geamanduri,
încuietori și chei, nu din metal, garnituri pentru
uși, porți și ferestre, nu din metal, dispozitive
de fixare nemetalice: mijloace de fixare claburi,
conectori și suporturi, nu din metal, dispozitive
de fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamente și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, mobilă și mobilier,
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame pentru
tablouri, oglinzi, jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
și cârlige pentru îmbrăcăminte, adăposturi și
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paturi pentru animale, bambus, fildeș, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea,
nemetalice, coșuri nemetalice, butoaie și putini,
nu din metal, cutii poștale cu picior, nu din
metal, dispozitive de închidere pentru recipiente
nemetalice, lăzi și palete, nu din metal, scări și
trepte mobile,nu din metal, afișaze, standuri și
indicatoare, nu din metal.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
sticlă nepreluctrată sau semiprelucrată, articole
de grădinărit, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, aparat
pentru parfumarea aerului, lăzi de gunoi,
veselă, articole de bucătărie și recipiente:
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
pușculițe, ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale: acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, huse pentru mobilă, draperii,
decorațiuni de perete, lenjerie și lenjerii de pat,
pături, produse textile pentru bucătărie și masă,
materiale textile pentru baie.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
27. Învelitori de pardoseală, înveliltori de gazon
artificial, covoare, carpete și preșuri, preșuri și
covoare de mașină, decorațiuni de perete si
tavan.
28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
echipamente pentru înot, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petrecere și
pomi de Crăciun artificiali, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jucării, jocuri,
articole de joacă și articole pentru petrecere,
aparate pentru jocuri video, jocuri de masă și
aparate de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 01930
(151) 10/03/2020
(732) S.C. GLOBAL ALLIANCE S.R.L.,

STR. ION CREANGA NR. 41, ET.
3, AP. 5, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Retinogold

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01931
(151) 10/03/2020
(732) SC VIZUALDERM BEAUTY SRL,

STR. RĂSĂRITULUI NR. 44,
JUDEȚUL MUREȘ, SAT SÎNCRAIU
DE MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DERMA CONCEPT
Frumusețea în armonie!

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
172C), negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de transmitere internet,
telecomunocaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 01932
(151) 10/03/2020
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

STR. ION CREANGĂ NR. 41, ET.
3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Neurenerg

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 01933
(151) 10/03/2020
(732) AMMO SPLENDID SRL, BDUL

GRIVITEI NR. 60, CAMERA NR.
2, BL. 16, SC. B, AP. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

PS PERFECT SKIN LASER

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane, servicii de
aromaterapie, depilare cu ceară, depilare cu
laser, manichiură, masaj, servicii de machiaj,
servicii de coafură și frizerie.

───────

(210) M 2020 01934
(151) 10/03/2020
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

STR. ION CREANGĂ NR. 41, ET.
3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Mevizio

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 01935
(151) 10/03/2020
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

STR. ION CREANGĂ NR. 41, ET.
3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Mevizio

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01936
(151) 10/03/2020
(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

STR. ION CREANGĂ NR. 41, ET.
3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
Citicolina+ B3

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01937
(151) 10/03/2020
(732) AURUL DACILOR S.R.L., STR.

VIEZUIANU NR. 9, JUD. VÂLCEA,
BAILE OLANESTI, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

AURUL DACILOR

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01938
(151) 10/03/2020
(732) POINT PUBLIC AFFAIRS

SRL, STR. ANTON PANN NR.
21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SpinPolicy

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde albastrui,
negru

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

9. Software (program), aplicații software,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, software pentru aplicații web și
servere, platforme de software de calculator,
sisteme de procesare de date, dispozitive pentru
procesarea datelor, suporturi media înregistrate
și descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 01939
(151) 10/03/2020
(732) DANIEL CHIFAN, STRADA

BRAILEI NR. 17, BLOC R2, SCARA
2, ET.5, AP.18, JUD. GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Taxi AS 940

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 27.07.17

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01940
(151) 10/03/2020
(732) TULIPAN CAMPING SRL-D,

STRADA I NR. 318, JUD. CLUJ,
SIC, CLUJ, ROMANIA

(540)
TULIPAN CAMPING

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────
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(210) M 2020 01941
(151) 10/03/2020
(732) SC TALUS SRL, STR.

DAMBOVITEI NR. 22, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
GHEORGHE BRATILA CRISTINA,
STR. SFINŢII VOIEVOZI, NR.
1 BIS, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ROMANIA

(540)
ETRYON

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini de construcție,
pompe, compresoare și suflante, roboți
industriali, generatoare de electricitate,
echipament pentru mișcare și manevrare,
mecanisme de deschidere și inchidere, aparate
de înălțare și ridicare, elevatoare, transportoare
și benzi rulante, mașini de împachetat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, mașini aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini pentru ascuțire
și realizare matrițe, mașini, mașiniunelte și
scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
pentru producerea metalului, mașini pentru
producerea materialelor textile, mașini pentru
producerea hârtiei, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, motoare, grupuri
motopropulsoare și piese de mașini, precum
și comenzi pentru operarea mașinilor și a
motoarelor, roți și șenile pentru mașini, mașini de
distribuire, automate (distribuitoare automate),
mașini de
pulverizat, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de călcat și prese
de rufe, mașini pentru curățenie și curățare în
exterior, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
oameni și animale, acționate manual, aparate
pentru aranjat părul, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și

pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, aparate de
tuns animale, arme ascuțite și contondente,
tacâmuri și instrumente pentru prepararea
alimentelor, și anume cuțite de bucătărie,
instrumente de tăiat și măcinat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor
și pentru construcție, reparație și întreținere,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, instrumente pentru menținerea
focului, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere,
ciocane, ciocane de lemn și baroase,
instrumente de fixare și îmbinare, unelte
manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire
și tratarea suprafeței, unelte pentru ridicat
(cricuri), instrumente manuale de urgență și
salvare.
9. Baze de date computerizate, conținut media,
software pentru jocuri, aplicații software:
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software pentru administrarea de date
și fișiere pentru baze de date, software
pentru mijloace de comunicare și pentru
publicare, aplicații de birou și de întreprindere,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de monitorizare, analiză,
control, software de sisteme și de suport
de sisteme firmware, firmware și drivere
pentru dispozitive, sisteme de operare, software
pentru utilitați, securitate și criptografie, software
pentru realitate virtuală și augmentată, software
pentru aplicații servere și web, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, magneți, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, componente electrice
si electronice: cabluri și fire, circuite electrice
și circuite imprimate, antene și componente,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție: potențiatoare optice, lasere, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive de control al accesului,
aparate de semnalizare, echipamente de
protecție și siguranță: protecția capului și
protecția ochilor, echipamente pentru scufundări,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control:
dispozitive de testare și controlul calității,
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dispozitive de măsurare, dispozitive de control
(regulatoare), aparate de înregistrare de
date, senzori, detectoare și instrumente
de monitorizare, aparate pentru cercetarea
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale.
11. Aparate de bronzat, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, instalații sanitare și de baie
și instalații pentru instalații, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), arzătoare,
boilere și incălzitoare, aparate de iluminat
și reflectoare, dispozitive de iluminare ale
vehiculelor și reflectoare, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, șemineuri, filte pentru uz industrial
și casnic, cuptoare și vetre industriale (nu
pentru alimente și băuturi), echipament pentru
procesare chimică, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalații de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de apă
și gaz, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipament
de tratare a aerului, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), sisteme hvac
pentru vehicule (încălzirea, ventilarea
și climatizarea aerului), aprinzătoare.
12. Vehicule terestre și mijloace de transport,
cărucioare acționate manuale și furgoane,
mijloace de trasport și vehicule pe șine, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule acvatice, părți
și accesorii pentru vehicule, roți și pneuri și
șenile pentru vehicule, dispoziitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule de
apă, părți și accesorii pentru vehicule terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre.
14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, bijuterii, instrumente pentru
măsurarea timpului, articole din metale prețioase
și pietre prețioase și imitații ale acestora, statuete
și figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre sau imitații ale
acestora, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea.
15. Instrumente muzicale: instrumente cu
claviatură, instumente cu coarde, instrumente
de suflat din lemn, instrumente cu
percuție, instrumente din alamă, accesorii ale
instrumentelor muzicale.

16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitecturale, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, echipamente
pentru arte, meșteșuguri și de modelare,
materiale pentru filtrare din hârtie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare hârtie, carton sau plastic, articole
de papetărie și accesorii educative: ustensile
de scris și ștampilat, ustensile de corectare și
ștergere, mașini de birou, echipamente pentru
imprimare și legare, echipament pentru educație/
învățământ, albume foto și albume pentru
colecționari, adezivi pentru papetărie, produse
de imprimerie, cărți, hârtie și carton și hârtie și
carton industriale, suporturi pentru bani, produse
din hartie de unică folosință.
18. Umbrele și parasolare, bastoane, bagaje
articole de voiaj, pungi, portofele, cufere, curele
pentru bagaje, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, centuri din piele.
20. Feronerie nemetalică, geamanduri,
încuietori și chei, nu din metal, garnituri pentru
uși, porți și ferestre, nu din metal, dispozitive
de fixare nemetalice: mijloace de fixare cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, dispozitive
de fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamente și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, mobilă și mobilier,
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame pentru
tablouri, oglinzi, jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
și cârlige pentru îmbrăcăminte, adăposturi și
paturi pentru animale, bambus, fildeș, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri nemetalice, butoaie
și putini, nu din metal, cutii poștale cu picior,
nu din metal, dispozitive de închidere pentru
recipiente nemetalice, lăzi și palete, nu din metal,
scări și trepte mobile, nu din metal, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
sticlă nepreluctrată sau semiprelucrată, articole
de gradinărit, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, aparat
pentru parfumarea aerului, lăzi de gunoi,
veselă, articole de bucătărie și recipiente:
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
pușculițe, ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale: acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
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24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, huse pentru mobilă, draperii, tichete
din material textil, decorațiuni de perete, lenjerie
și lenjerii de pat, pături, produse textile pentru
bucătărie și masă, materiale textile pentru baie.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
27. Învelitori de pardoseală, înveliltori de gazon
artificial, covoare, carpete și preșuri, preșuri și
covoare de mașină, decorațiuni de perete și
tavan.
28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
echipamente pentru înot, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petrecere și
pomi de crăciun artificiali, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jucării, jocuri,
articole de joacă și articole pentru petrecere,
aparate pentru jocuri video, jocuri de masă și
aparate de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 01942
(151) 10/03/2020
(732) S.C. LADY IN BUCĂTĂRIE

S.R.L., BLD. 1 MAI NR. 1, SPATIU
COMERCIAL, BL. H9, SC. B, ET. P,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Lady in bucatarie

(531) Clasificare Viena: 27.05.13; 02.03.02;
02.03.11; 02.03.16; 11.01.25; 09.07.19

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/03/2020

(210) M 2020 01943
(151) 10/03/2020
(732) SD ROYAL OPTIC SRL, STR.

CAMPULUI NR. 12, BL. 1,
JUDEŢUL ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)

RENESANS EYEWEAR

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari corectori,
ochelari antireflex, ochelari fantezie, ochelari
inteligenți,
ochelari antipraf, ochelari antiorbire, ochelari
pentru cicliști, lentile pentru ochelari, sticlă de
ochelari,
ochelari de vedere, ochelari pince-nez, tocuri de
ochelari, rame de ochelari,
cordoane pentru ochelari, lentile pentru ochelarii,
rame de ochelari nemontate, ochelari cu lentile
polarizate, ochelari cu prescripție medicală,
lentile pentru ochelari de vedere, şnururi pentru
ochelari fără
brațe, ochelari de vedere pentru copii, tocuri
pentru ochelari fără brațe, etuiuri pentru ochelari
fără brațe,
rame de ochelari fără brațe, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari cu prescripție
medicală
pentru înot, tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, ochelari de vedere eliberați pe bază
de rețetă.

───────

(210) M 2020 01944
(151) 10/03/2020
(732) BEST ACCOUNTING TIMISOARA

SRL, STR. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU NR. 2, CAMERA 1,
BIROUL 2, AP. 5, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Best ACCOUNTING

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
contabilitate,
evidență contabilă și contabilitate, consiliere
(contabilitate) fiscală, consultanță fiscală
(contabilitate),
contabilitate și audit.

───────
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(210) M 2020 01945
(151) 10/03/2020
(732) MANUELA - DANA RĂVESCU,

STR. BERECHET NR. 9, BL. T31A,
SC. 1, ET. 5, AP. 103, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

dr. Manuela Răvescu
Școala de Cosmetică
și Machiaj Profesional

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 01946
(151) 10/03/2020
(732) SC SELMA INTERNATIONAL

SRL, STR. REPUBLICII NR. 101,
JUDEŢUL BRAŞOV, COMUNA
SANPETRU, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ARMONIA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 26.11.08;
27.05.02; 27.05.07; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01947
(151) 10/03/2020
(732) Asociatia Oamenii Diminetii, STR.

NICOLAE GRIGORESCU NR. 47,
AP.54, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Oamenii Dimineţii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Conținut media.
35. Servicii de relaţii media.
41. Educație.

───────

(210) M 2020 01948
(151) 10/03/2020
(732) ANDREEA-DORINA DEICU,

BD.FERDINAND I, NR. 118, ET,7,
AP. 707, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Fabulous AGENCY

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Servicii de telecomunicaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01949
(151) 10/03/2020
(732) LINX WEB SERVICES SRL, STR.

COL. ION BUZOIANU NR. 57,
JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU, 120203,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)
ORIGREEN

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse

de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 01950
(151) 10/03/2020
(732) IOAN-TEODOR GOCIMAN, STR.

DUZILOR NR. 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CASA ANGUS

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01951
(151) 10/03/2020
(732) INTERSTAR CHIM SA, B-DUL

BASARABIA NR.256,SECTOR
3, BUCUREŞTI, 734411,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PENTRU ORICE
OW EXISTĂ SNOW
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 01952
(151) 10/03/2020
(732) S.C. LOGISTIC SHOP S.R.L.,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 97B, BL.
M6, SC. E, ET. 2, AP. 56, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ToolMaster Logistic Shop
www.logisticshop.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,

distribuitoare automate. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01953
(151) 10/03/2020
(732) EASY TAX SRL, STR. BOZIENI

NR. 6, AP. 102, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061617,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Maxfin

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

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

───────

(210) M 2020 01954
(151) 10/03/2020
(732) IONUT GAOTA, STR.

DOBROGEANU GHEREA NR.
93, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CULTURALITY

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

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

───────



Erată Referitor la cererile cu nr. de depozit M 2020 01627 si M 2020 01638, se scot de la publicare deoarece a fost solicitata retragerea acestora. 



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/01711din 04.03.2020, publicat pe data de 24.03.2020, clasele 

corecte de produse sunt:  Clasa 12: Biciclete; biciclete motorizate; biciclete electrice; biciclete-taxi; biciclete pliabile; biciclete sport; biciclete cu pedale; semnalizatoare pentru biciclete; portbagaje pentru biciclete; biciclete de livrare; biciclete pliabile electrice; motoare de biciclete; componente structurale de biciclete ; remorci pentru biciclete (riyakah); biciclete fără pedale (vehicule); remorci pentru transport de biciclete; genţi pentru portbagaje de biciclete; suporturi de biciclete pentru vehicule; trotinete (vehicule) ; trotinete cu pedale; trotinete electrice (vehicule); trotinete de zapadă tip sanie; paraşute; rucsacuri pentru paraşute; paraşute pentru paraşutism: voaluri de paraşute; hamuri pentru paraşute; mânere de deschidere a paraşutei; vehicule; vehicule submarine; vehicule electrice; vehicule amfibii; vehicule spaţiale; vehicule automobile; vehicule articulate; vehicule utilitare; vehicule acvatice; vehicule plutitoare; remorci (vehicule); vehicule remorcate; vehicule marine; vehicule maritime; vehicule terestre ; vehicule subacvatice; sănii (vehicule); vehicule hibride; vehicule autonome; vehiculele terestre; portschiuri pentru vehicule; portbagaje pentru vehicule; vehicule fără pilot; parbrize pentru vehicule; vehicule cu container; vehicule ghidate automat; scutere nemotorizate (vehicule); vehicule cu roţi; vehicule electrice terestre; vehicule cu autotîncărcare; vehicule de teren; vehicule cu şenile; vehicule electrice autopropulsate; vehicule sportiv-utilitare; roți de vehicule; portbagaje pentru vehicule ; vehicule de camping; vehicule terestre locomotoare; vehicule cu trei roți; vehicule pentru călătorii aeriene; vehicule pentru călătorii terestre; vehicule pentru transportul pasagerilor; vehicule terestre acționate electric; motoare de vehicule terestre; vehicule nautice cu motor; vehicule pentru locomoție maritimă; vehicule de uz acvatic; scaune ejectabile pentru vehicule; vehicule acționate la distanță; vehicule controlate la distanță; vehicule pentru asistență rutieră; vehicule de locomoție terestră; vehicule terestre cu motor; vehicule de transport autonome; vehicule submersibile cu pilot; vehicule cu două roți; vehicule pentru călătorii pe apă; vehicule electrice utilizate în aer; vehicule de transport fără șofer; vehicule electrice utilizate în apă; motoare electrice pentru vehicule terestre; dispozitive de propulsie pentru vehicule; vehicule pentru călătorii pe mare; vehicule motorizate pe două roți; părți și accesorii pentru vehicule; vehicule și mijloace de transport; mecanisme de propulsie pentru vehicule terestre; vehicule submarine acționate de la distanță; vehicule pentru orice tip de teren; vehicule cu motor pe două roți; motoare de vehicule pe două roți; motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule terestre; părți și accesorii pentru vehicule terestre; vehicule terestre și mijloace de transport; vehicule cu jet pentru sporturi nautice; părți și accesorii pentru vehicule de apă; vehicule care funcționează pe bază de energie eoliană; părți și accesorii pentru vehicule pneumatice și spațiale; vehicule subacvatice acționate de la distanță pentru transport; vehicule subacvatice autonome pentru inspecții ale fundului mării; vehicule comandate de la distanță pentru inspecţii subacvatice; vehicule de transport care nu sunt conduse de om; snowmobiluri; scutere; scutere motorizate; scutere electrice; scutere de apă; scutere cu motor; scutere (pentru transport); scutere cu autobalans; scutere electrice cu autobalans; scutere electrice cu o roată; scutere motorizate și nemotorizate de transport personal; scutere electrice cu autobalans cu o roată; rulote; rulote de camping; suporturi pentru schiuri pentru autovehicule; aeroglisoare; aeronave ușoare; aeronave fără pilot; baloane cu aer cald; sănii pentru transport pe zăpadă.  



Clasa 18: Rucsacuri; mini-rucsacuri; rucsacuri cu rotile; rucsacuri pentru drumeții: genți sportive; genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport; huse pentru încălțăminte; curele din piele; curele pentru patine; curele pentru bagaje; curele de harnașament; curele de umăr; curele din piele (șelărie); curele de umăr din piele; curele pentru genți de mână; curele din imitație de piele; curele de piele pentru bagaje; borsete; centuri din piele; centuri pentru umeri; chingi din piele; cufere și geamantane; geamantane cu rotile; genți: genți de mână; genți de lucru; genți de plajă; genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport; genți de voiaj pentru pantofi; genți impermeabile; genți multifuncționale pentru atleți; genți pentru gimnastică; genți pentru haine; genți pentru îmbrăcăminte sport; genți pentru sport; genți și portofele din piele; hamuri (harnașament); umbrele și parasolare.  Clasa 25: Clăpari pentru snowboard; mănuși pentru snowboard; mănuși cu un deget pentru snowboard; șepci sportive; maiouri sportive; tricouri sportive fără mâneci; costume sportive pentru jogging; îmbrăcăminte: brâuri (îmbrăcăminte); manșete (îmbrăcăminte); șorturi (îmbrăcăminte); gabardine (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte); tricoturi (îmbrăcăminte); jerseuri (îmbrăcăminte): corsete (îmbrăcăminte); fulare (îmbrăcăminte); combinezoane (îmbrăcăminte); îmbrăcăminte impermeabilă; îmbrăcăminte pentru automobiliști; îmbrăcăminte pentru sport; îmbrăcăminte din piele; îmbrăcăminte pentru cicliști; bretele pentru îmbrăcăminte; îmbrăcăminte pentru femei; îmbrăcăminte pentru surf; articole de îmbrăcăminte; îmbrăcăminte din latex; articole de îmbrăcăminte termice; curele din piele (îmbrăcăminte); costume de jogging (îmbrăcăminte); îmbrăcăminte impermeabilă pentru navigație; șepci (articole de îmbrăcăminte); pulover (articole de îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor; corsete (articole de îmbrăcăminte); mănuși fără degete (îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte impermeabile; îmbrăcăminte rezistentă la ploaie; mănuși (articole de îmbrăcăminte); eșarfe (articole de îmbrăcăminte); cămăși purtate peste îmbrăcăminte; articole de îmbrăcăminte pentru schi; pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte pentru sport; articole de îmbrăcăminte pentru atletism; corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete); articole de îmbrăcăminte pentru băieți; articole de îmbrăcăminte din piele; îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea rea; salopete scurte (articole de îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte pentru ciclism; curele din materiale textile (îmbrăcăminte); centuri din materiale textile (îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte de agrement; articole de îmbrăcăminte din piele; piele din piele pentru motocicliști; articole de îmbrăcăminte pentru triatlon; îmbrăcăminte cu led-uri încorporate; pantaloni de jogging (articole de îmbrăcăminte); articole de îmbrăcăminte confecționate din blană; articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic; jambiere pentru genunchi (articole de îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii; jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport; îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în aer liber; articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber; articole de îmbrăcăminte din imitație de piele; îmbrăcăminte pentru activități de petrecere a timpului liber; articole de îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele; îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile de golf); părți de îmbrăcăminte, încălţăminte și articole pentru acoperirea capului; încălţăminte impermeabilă; încălțăminte de atletism; încălțăminte pentru sport; încălțăminte de sport; încălțăminte pentru antrenament; încălțăminte de ploaie; încălțăminte pentru bărbați; încălțăminte pentru drumeții; încălțăminte pentru alergare; încălțăminte de sport; încălțăminte pentru alpinism; încălțăminte pentru apă; curele pentru încălțăminte; articole de încălțăminte; încălțăminte (cu excepția articolelor de încălțăminte ortopedice); șosete joase pentru încălțăminte; încălțăminte pentru timpul liber; accesorii metalice pentru încălțăminte; încălțăminte, nu pentru sport; dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte; încălțăminte cu închidere cu arici, încălțăminte de plajă și sandale; articole 



de încălțăminte pentru plajă; încălțăminte pentru bărbați și femei; încălțăminte sport cu talpă ortopedică; încălțăminte pentru munte (cizme de alpinism); crampoane pentru atașare pe încălțăminte sport; articole pentru acoperirea capului; articole termice pentru acoperirea capului; bonete (articole care servesc la acoperirea capului); articole din piele care servesc la acoperirea capului; curele (accesorii vestimentare); haine impermeabile de purtat în aer liber; echipament sportiv; pantaloni sportivi; pantaloni matlasați de uz sportiv; cămăși matlasate de uz sportiv; pantaloni scurți matlasați de uz sportiv; cizme de zăpadă; pantaloni de zăpadă. Clasa 28: Biciclete statice de antrenament; plăci de snowboard; dispozitive de fixare pentru snowboard-uri; schiuri; schiuri alpine; schiuri nautice; schiuri cu rotile; genți pentru schiuri; canturi de schiuri; cutii pentru transportul schiurilor acvatice; legături de schiuri și piesele acestora; dispozitive de fixare pentru schiuri alpine; bețe de ski pentru schiuri cu rotile; jocuri sportive; boburi (aparate sportive) ; mânere pentru articole sportive; genunchiere pentru skateboard (articole sportive); cutii adaptate pentru articole sportive; plase folosite cu scopuri sportive; protecții pentru pumni (articole sportive); plase pentru jocuri sportive cu minge; genți adaptate pentru transportul accesoriilor sportive; protecții de coate pentru skateboard (articole sportive); protecții pentru brațe adaptate pentru activități sportive; suporturi de protecție pentru umeri și coate (articole sportive); protecții pentru coate pentru utilizare la mersul pe bicicleta (articole sportive); elemente de absorbție a șocului pentru protejarea împotriva accidentărilor (articole sportive); curele pentru planșe de surfing; curele pentru plăci de surf; curele pentru plăci cu vele; curele de prindere pentru plăci de bodyboarding; curele pentru picior pentru plăci cu vele; curele pentru fixarea piciorului pe plăcile cu vele; aeromodele; aparate pentru antrenament sportiv; blocstarturi pentru evenimente sportive; apărătoare de tibie pentru uz sportiv; genunchiere de uz sportiv pentru ciclism; genunchiere de uz sportiv pentru patinaj; genunchiere de uz sportiv pentru skateboard; apărători de tibie de uz sportiv; bandaje de mâini pentru uz sportiv; protecții pentru mână adaptate pentru uz sportiv; apărători elastice pentru umeri, pentru uz sportiv; skateboarduri; vâsle pentru skateboard; skateboarduri (echipament recreativ); genți pentru skateboard-uri; protecții pentru braţe pentru skateboard; role pentru plăci de skateboard; rotile pentru plăci de skateboard; protecții pentru cot folosite la skateboard; protecții pentru coate pentru practicarea skateboard-ului; manșete de protecție pentru încheietura mâinii pentru skateboard; sănii pentru zăpadă (articole de joacă); sănii de zăpadă de uz recreativ; legături de schi.  Clasa 35: Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru biciclete; vânzare prin licitație a vehiculelor; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule; managementul instalațiilor sportive (pentru terți); management promoțional pentru personalități sportive; promovare de competiții și evenimente sportive; managementul afacerilor pentru manifestări sportive (pentru terți); servicii de agenție pentru promovarea personalităților sportive; management de afaceri cu privire la cluburi sportive; promovare de produse și servicii prin sponsorizarea evenimentelor sportive; servicii de vânzare cu ridicata referitoare la articole sportive; servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la articole sportive; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente sportive; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole sportive; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu articole sportive; promovare de produse și servicii prin sponsorizarea evenimentelor sportive internaționale; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente sportive; promovarea produselor și serviciilor altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile cu activități sportive; promovarea produselor și serviciilor altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile cu competiții sportive; publicitate, inclusiv promovare de produse și servicii ale terților 



prin sponsorizare și contracte de licenţă referitoare la evenimente sportive internaționale; servicii de publicitate referitoare la îmbrăcăminte; servicii de comercializare cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare la articole de îmbrăcăminte: servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte; servicii prestate online de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu încălțăminte; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole care servesc la acoperirea capului; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu articole care servesc la acoperirea capului; organizare de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în scopuri comerciale, promoționale și publicitare; publicitate; publicitate online; publicitate televizată; publicitate radiofonică; publicitate și marketing; promovarea afacerii (publicitate); publicitate prin bannere; servicii de publicitate; publicitate și reclamă; publicitate prin corespondență; publicitate în cinematografe; agenţii de publicitate; publicitate în reviste ; publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele informatice; servicii promoționale de publicitate; publicitate directă prin poștă: promovare (publicitate) de concerte; promovare (publicitate) de călătorii; servicii de publicitate exterioară; servicii de publicitate digitală; servicii de publicitate și marketing; servicii de promovare și publicitate; publicitate radio și de televiziune; publicitate pentru terți pe internet ; publicitate în reviste, broșuri și ziare; servicii de publicitate privind industria turismului; servicii de publicitate, marketing și promovare; publicitate în sectorul transport și livrare; servicii de publicitate pentru promovarea băuturilor; publicitate în domeniul turismului și călătoriilor; servicii de publicitate și marketing online; publicitate prin toate mijloacele publice de comunicare; publicitate prin intermediul panourilor electronice de afișare; servicii de publicitate comercială legate de francizare; publicitate on-line într-o rețea informatizată; expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate; servicii de publicitate privind sectoarele de transport; servicii de publicitate pentru promovarea comerțului electronic; servicii de publicitate oferite de o agenție specializată în publicitate prin radio și televiziune; publicitate de tip pay-per-click (PPC); publicitate prin internet pentru vânzare de automobile; servicii de publicitate pentru vânzarea de produse; publicitate pentru site-urile web ale firmelor; servicii de publicitate și de promovare de vânzări; publicitate online printr-o rețea informatizată de comunicații; publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului, poștei; servicii de publicitate privind vânzarea de vehicule motorizate; servicii de publicitate pentru comercializarea de produse noi; intermediere de contracte de publicitate pentru alte persoane; servicii de publicitate prin afișarea de reclame pe baloane; servicii de publicitate și de marketing furnizate prin bloguri; servicii de asistență și consultanță pentru publicitate, marketing și promovare; servicii de consultanță în legătură cu reclame, publicitate și marketing; publicitate pentru produsele altor comercianți care dau posibilitatea clienților să vadă și să compare comod serviciile oferite de respectivii comercianți; publicitate pentru bunurile și serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să compare în mod convenabil bunurile oferite de respectivii comercianți; marketing comercial (în afară de comercializare); pregătire de materiale promoționale și de comercializare pentru terți; gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți: servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte; demonstrație de vânzare (pentru terți); servicii publicitare privind vânzarea de bunuri mobile; intermedierea contractelor de cumpărare și vânzare pentru terți; servicii de vânzare prin licitații online prin internet; servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar; servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației; încheierea de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao; servicii de vânzare 



cu amănuntul în legătură cu ceaiuri; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu bere; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte: servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu genți; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea; negociere de contracte privind achiziția și vânzarea de produse; 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 produse alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale textile; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate dietetice; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale educaționale; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale educaționale ; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu produse alimentare; obținere de contracte de vânzare de produse, pentru alte persoane; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente de scufundare; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive de navigație; servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare la genți de mână; servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare la articole de voiaj; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru automobile; servicii de vânzare cu amănuntul prin corespondență în legătură cu berea; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine; prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea de produse și servicii; servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul prin corespondență în legătură cu băuturi nealcoolice; promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare sau de vânzare pentru alte persoane; servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul prin corespondență în legătură cu produse alimentare; intermediere de contracte de cumpărare și vânzare de produse și servicii, pentru alte persoane; managementul afacerilor sportivilor; administrare a afacerilor pentru sportivi profesioniști. Clasa 39: Închirieri de biciclete; servicii de utilizare de biciclete la comun; furnizare de informații despre servicii de închiriere de biciclete; închiriere de vehicule; depozitare de vehicule; locație de vehicule; închirieri de vehicule; transport de vehicule; livrare de vehicule; închiriere de vehicule; organizarea închirierii de vehicule; închirieri de vehicule terestre; închirieri (charter) de vehicule; închiriere de vehicule terestre; închirieri de vehicule motorizate; închiriere de vehicule rutiere; asistență pentru vehicule cu motor; închirieri (charter) de vehicule terestre; închiriere de vehicule de agrement; parcare și depozitare vehicule, ancorare; parcare și depozitare de vehicule; servicii de transport al vehiculelor; transport cu vehicule acționate de om; închiriere de vehicule echipate cu nacele; închirierea de vehicule dotate cu GPS; închirieri de spații de parcare pentru vehicule; transport cu vehicule motorizate pe doua roti; închirieri de vehicule și aparate de zbor; închirieri de vehicule, în special de automobile și autocamioane; depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule maritime; închiriere de locuri de parcare și garaje pentru vehicule; închiriere de scutere pentru transport; depozitarea articolelor de îmbrăcăminte; depozitarea și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte: transport aerian; închirierea de aeronave; servicii de 



curierat aerian; transport aerian de mărfuri; servicii de transport aerian; consultanță în domeniul transportului aerian; organizarea transportului terestru, maritim și aerian; organizare de transport terestru, maritim şi aerian.  Clasa 41: Organizare de curse de biciclete; organizare, planificare și coordonare de curse de biciclete; instruire privind conducerea vehiculelor; instruire în întreținerea vehiculelor; închirierea de echipament pentru sport (cu excepția vehiculelor); servicii de instruire referitoare la conducerea vehiculelor cu patru roți; activități sportive; antrenamente sportive; servicii sportive; cronometrarea manifestărilor sportive; exploatarea instalațiilor sportive; furnizarea instalațiilor sportive; organizarea turneelor sportive; organizare de competiții sportive și evenimente sportive; organizare de activități sportive și competiții sportive; organizare de evenimente sportive, competiții şi turnee sportive; producţie de evenimente sportive; rezervare de instalatii sportive; servicii pentru parcuri sportive; activităţi sportive si culturale; organizarea de competiţii sportive; organizare de turnee sportive; furnizare de instalaţii sportive; organizarea de competiţii sportive; organizarea de evenimente sportive; coordonare de evenimente sportive; închiriere de instalaţii sportive; organizare de evenimente sportive şi de cornpetitii sportive; exploatare de locaţii sportive; activităţi sportive şi de recreere; arbitraj în cadrul evenimentelor sportive; servicii furnizate de cluburi sportive; servicii sportive şi de fitness; servicii de pariuri sportive online; servicii din domeniul pariurilor sportive; închiriere de echipamente pentru evenimente sportive; cluburi de agrement cu instalaţii sportive; supervizare şi arbitraj în evenimente sportive; furnizare de instalaţii pentru evenimente Asportive; producţie de evenimente sportive pentru radio; producţie de evenimente sportive pentru filme; organizare de competiţii sportive de pescuit; pregătire cu privire la activităţi sportive; furnizare de instalaţii pentru turnee sportive; închiriere de echipament pentru evenimente sportive; servicii de antrenament pentru activităţi sportive; producţie de evenimente sportive pentru televiziune; activităţi de divertisment, sportive şi culturale; organizare şi coordonare de evenimente sportive; furnizare de instalaţii sportive de antrenament; furnizare de baze sportive pentru schi; furnizare de informaţii despre activităţi sportive; organizare şi coordonare de competiţii sportive; coordonare de evenimente sportive în direct; cursuri de pregătire în activităţi sportive; servicii educative, de divertisment şi sportive; închiriere de echipament şi instalaţii sportive; management de evenimente pentru cluburi sportive; organizare de competiţii si evenimente sportive; organizare de evenimente şi concursuri sportive; organizare de activităţi sportive sau competiţii: organizare de evenimente şi competiţii sportive; organizare de activităţi sportive şi competiţii: organizare de evenimente sportive şi culturale comunitare; organizare de curse sportive în jurul lumii; furnizarea de informaţii legate de evenimente sportive; coordonare de evenimente sportive electronice în direct; organizare, planificare şi coordonare de competiţii sportive; organizare de evenimente sportive în cadrul comunităţilor; punere la dispoziţie de instalaţii pentru cluburi sportive; rezervare de locuri pentru spectacole şi evenimente sportive; furnizare de instalaţii pentru activităţi sportive de recreere; servicii de divertisment sub forma de evenimente sportive; furnizare de instalaţii pentru evenimente sportive, competiţii sportive şi de atletism şi programe de decernare de premii; divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor sportive; furnizare de baze sportive pentru campionate de patinaj artistic; furnizare de baze sportive pentru campionate de patinaj viteză: servicii de consultanţă referitoare la organizarea de manifestări sportive; angajarea de personalităţi sportive pentru evenimente (servicii de reprezentanţă); organizare de activităţi sportive pentru tabere de vară; servicii de divertisment furnizate la cluburi sportive private (country club); servicii de rezervare de bilete şi locuri la evenimente sportive; servicii de divertisment furnizate în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor sportive; organizare de instalaţii sportive pentru campionatele de 



patinaj de viteză şi artistic; furnizare de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la faţa locului, pentru evenimente de divertisment, sportive şi culturale; organizare de spectacole; producţie de spectacole; organizarea de spectacole aviatice; organizare de spectacole muzicale; organizare de spectacole vizuale; organizarea de spectacole aeriene; organizarea de spectacole culturale; organizare de spectacole în direct; prezentări de spectacole în direct; producţia de spectacole în direct; producţie de spectacole şi filme; organizare de spectacole de divertisment; servicii de spectacole în direct; organizarea de spectacole ( servicii de impresariat); organizarea de spectacole în scopuri culturale; organizare şi realizare de spectacole aviatice; organizare de spectacole vizuale şi muzicale; organizare de spectacole în scopuri educative; organizare de spectacole în scopuri de divertisment; organizare de competiţii educative; antrenări pentru competiţii automobilistice; organizare de competiţii recreative; organizare de jocuri şi competiţii; organizare si coordonare de competiţii; organizare de competiţii pentru divertisment; organizare de competiţii sub formă de curse; organizare şi coordonare de competiţii de atletism; organizare de competiţii de patinaj pe gheaţă; organizare de competiţii de patinaj pe role; organizare de competiţii referitoare la vehicule cu motor; organizare şi coordonare de competiţii (educaţie sau divertisment); fotografii aeriene; cursuri de fitness aerian (aerial fitness); concursuri de aerobic; servicii de filmări aeriene; furnizarea de instalaţii pentru activităţi de recreere în aer liber; servicii de formare cu privire la comercializarea de vehicule; actlvităţi culturale; servicii culturale; furnizare de activităţi culturale; coordonare de activităţi culturale; coordonare de evenimente culturale; realizare de expoziţii cu scopuri culturale; organizare de demonstraţii în scopuri culturale; organizarea de festivaluri în scopuri culturale; organizare de festivităţi în scopuri culturale; organizarea de evenimente culturale şi artistice; organizare de evenimente în scopuri culturale; organizarea de competiţii în scopuri culturale; organizare de conferinţe în materie de activităţi culturale; organizare de evenimente de divertisment şi evenimente culturale; organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau educative; organizarea de seminarii în materie de activităţi culturale; organizarea de competiţii; organizare de competiţii în scopuri recreative; organizare de competiţii în scopul instruirii; organizare de competiţii de atletism; organizare de competiţii de iahturi; organizare de competiţii şi ceremonii de decernare de premii; servicii de rezervare şi vânzare de bilete pentru evenimente; antrenament sportiv; arbitraj sportiv; coaching sportiv; educaţie sportivă; pregătire sportivă; servicii de educaţie sportivă; servicii de pregătire sportivă; cursuri de pregătire sportivă; servicii de educare sportivă; închiriere de echipament sportiv pentru scufundări; informaţii cu privire la educaţia sportivă; furnizare de informaţii legate de sportivi; închiriere de echipament sportiv sau pentru exerciţii fizice; furnizare de divertisment sportiv prin intermediul unui site; organizare de evenimente în scop cultural, de divertisment şi sportiv; furnizarea de buletine informative on-line în domeniul divertismentului sportiv; închiriere de skateboarduri. 



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/01676 din  03.03.2020, publicat pe data de  23.03.2020, clasele  Clasa 9: Software; software pentru calculator; aplicații software; software pentru comunicaţii; software de calculator pentru prelucrarea comunicaţiilor; software pentru compilarea datelor; aplicații software de calculator pentru telefoane mobile; aplicații software de calculator; software de calculator pentru comerţ electronic; programe de calculator; programe de calculator pentru prelucrarea datelor; aplicații software referitoare la aspecte financiare; programe de calculator (software descărcabil); aplicații software pentru calculator, descărcabile; software pentru calculator descărcabil din reţele globale de informaţii; software pentru calculator descărcat de pe internet; software de calculator pentru integrarea aplicațiilor şi a bazelor de date; software de calculator pentru criptare; pachete software pentru calculator; platforme software pentru calculator; software pentru calculator (programe); programe software de calculator; aplicații software pentru gestionarea istoricului financiar; aplicații software pentru gestionarea tranzacţiilor financiare; aplicații software pentru analiză de credit; software pentru procesarea datelor; software de decodare; platforme şi software de telefonie digitala; software pentru management financiar; software interactiv pentru calculator; interfaţă software; sisteme de operare; pachete software; software de control al proceselor; drivere pentru software; software pentru cititoare de carduri; software pentru comerţ intr-o reţea globala de comunicaţii; software pentru facilitarea tranzacţiilor securizate cu carduri de debit şi credit; manuale electronice, descărcabile de utilizare a software-ului de calculator; manuale electronice descărcabile de instrucţiuni referitoare la software-ul de calculator; manuale electronice, descărcabile pentru software de calculator; software de calculator pentru a fi utilizat drept interfaţă de programare a aplicațiilor (API); Examinator Corbeanu Izabela software pentru procesarea plăților electronice către şi de la alte persoane; software de autentificare; software pentru transferul de fonduri către şi de la alte persoane; software de autentificare pentru controlul accesului şi comunicaţiilor cu computere şi reţele de calculatoare; sisteme de gestionare a tranzacţiilor bazate pe web; software descărcabil; aplicații software pentru telefoane mobile, tablete şi alte dispozitive mobile electronice; terminale securizate pentru tranzacţii electronice; terminale pentru plăți electronice.  Clasa 36: Servicii financiare; afaceri monetare; servicii de schimb valutar internaţional şi servicii monetare; informaţii financiare privind cursul valutar on-line; servicii financiare, şi anume furnizarea de servicii electronice de transfer şi tranzacţionare în diferite monede; servicii electronice de procesare a aplicațiilor şi servicii bancare electronice; facilităţi financiare, bancare şi de aplicații on-line; transferuri şi tranzacţiile financiare, precum şi servicii de aplicații; procesarea aplicațiilor; servicii de aplicații la distanţă; servicii de plată automatizate; servicii de aplicații electronice; servicii de administrare a aplicațiilor; servicii de aplicații financiare; servicii de plată a facturilor; colectarea aplicațiilor; servicii care procesează plata taxelor; aplicații automate către alte conturi; procesarea aplicațiilor efectuate cu carduri de debit si credit; servicii care permit efectuarea de tranzacţii cu cardul; servicii de garantare a aplicațiilor; servicii de garantare a ordinelor de plată; servicii de portofel electronic (servicii de aplicații electronice); prelucrarea aplicațiilor pentru bănci; servicii de aplicații cu cardul de credit si cu cardul de plată; procesarea aplicațiilor efectuate cu carduri de debit; plata şi primirea de sume de bani în calitate de agenţi de 



aplicații; servicii de plată a facturilor furnizate prin intermediul unui site web; procesarea aplicațiilor electronice efectuate prin intermediul cardurilor preplătite; prelucrarea aplicațiilor efectuate cu carduri de debit; prelucrarea aplicațiilor efectuate cu carduri de debit sau credit; servicii de informaţii referitoare la plata automată către conturi; servicii de aplicații electronice cu carduri bancare, carduri de credit şi carduri de debit; furnizarea mai multor opţiuni de plată prin intermediul unui portal de plată online; compensarea şi reconcilierea tranzacţiilor financiare printr-o reţea globală de calculatoare; furnizarea de servicii financiare prin intermediul unei reţele globale de calculatoare; servicii bancare automatizate legate de tranzacţii cu carduri de debit sau credit; servicii de înregistrare automata a tranzacţiilor financiare; facilitarea de tranzacţii financiare pentru terţi; tranzacţiile electronice cu numerar; servicii de executare a tranzacţiilor financiare; tranzacţii monetare; procesarea de tranzacţii de debitare, creditare sau cu carduri de debit pentru alte persoane; transfer electronic de fonduri; rambursare de fonduri pentru aplicații contestate din sectorul achiziţiilor prin aplicații electronice; furnizarea de servicii de protecţie la achiziţiile de bunuri și servicii efectuate prin intermediul unei reţele globale de calculatoare si al reţelelor fără fir; furnizarea de servicii electronice de plată mobilă pentru alte persoane; procesare electronică a aplicațiilor în valută; servicii de procesare a aplicațiilor, şi anume furnizarea de servicii de procesare a tranzacţiilor în monedă virtuală pentru alte persoane; servicii de consiliere, consultanţă şi informare referitoare la toate serviciile menţionate anterior, furnizate on-line printr-o reţea de calculatoare sau pe Internet. 



Erată  Referitor la depozitul M 2020/01710 din 04.03.2020, publicat pe data de 24.03.2020, clasa corectă de servicii este:  Clasa 35: Strângerea la un loc în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri (cu excepţia transportului acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri; astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace electronice. 


