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Cereri Mărci publicate în 19/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07815 12/11/2020 ALPHA & OMEGA

INTERMEDIAR CONSTRUCT
S.R.L.

office self car wash

2 M 2020 08108 12/11/2020 LIVIU VARCIU MASINI SI MANIERE

3 M 2020 08157 12/11/2020 S.C. DIGITAL MURESAN S.R.L. AUTOHELIX MSA

4 M 2020 08183 12/11/2020 PAUL NICOLAU Conservăria Marea Neagră
Cooperativa Pescarilor Năvodari

5 M 2020 08184 12/11/2020 OXYGEN HEALTH THERAPY
SRL

O 2 3

6 M 2020 08185 12/11/2020 S.C. PROBLAST S.R.L. PROBLAST

7 M 2020 08186 12/11/2020 REVER BARBER PRODUCTS
SRL

POP Barbers

8 M 2020 08187 12/11/2020 ECOM STORE S.R.L. AIRMONY

9 M 2020 08188 12/11/2020 GLOBAL BIZ EXCHANGE EXCHANGE LAZĂR CRÂNGAȘI

10 M 2020 08189 12/11/2020 FOND STOCK AMANET AMANET LAZĂR CRÂNGAȘI

11 M 2020 08190 12/11/2020 ASOCITIA PENTRU
SUPRAVEGHEREA SI
PROTECTIA ANIMALELOR
IVETS - ASPA IVETS

ANIMAL RESORT

12 M 2020 08191 12/11/2020 SIRBU MED SRL TruMed

13 M 2020 08192 12/11/2020 ALICE-ELENA RADULESCU INTERFINANCIAR

14 M 2020 08193 12/11/2020 TURKMET LOGISTICS SRL G2V

15 M 2020 08194 12/11/2020 GHITA COSTIN P.F.A. DISTILERIA GHITO'S ȚUICĂ
RACHIURI

16 M 2020 08195 12/11/2020 GHEORGHIŢĂ CRISTEA HEA HOME

17 M 2020 08196 12/11/2020 DEXELLENCE PROJECT SRL Dexellence Clinic SMART
DENTISTRY

18 M 2020 08197 12/11/2020 S.C. VELLUM DESIGN S.R.L. V VELLUM DESIGN

19 M 2020 08198 12/11/2020 CRISTIAN - ALIN BUTA k dr. kelen

20 M 2020 08199 12/11/2020 SC VOILA AS HOTEL BELVEDERE COMPLEX
HOTELIER PREDEAL

21 M 2020 08200 12/11/2020 PRAS CONSULTING SRL PRAS reliable IT solutions

22 M 2020 08201 12/11/2020 SC EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L CONTE NERO LA MADAMA

23 M 2020 08202 12/11/2020 SC FII MAI DESTEPT SRL MAIDESTEPT make it simple
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 08203 12/11/2020 TPC MANAGEMENT S.R.L. THE PROJEKT COMPANY

25 M 2020 08204 12/11/2020 OVIDIUS MERCADO SRL 2MILENII

26 M 2020 08205 12/11/2020 ASOCIATIA PENTRU DIALOG
IN JUSTITIE

ORAȘUL JURIDIC - LEGAL
CITY

27 M 2020 08206 12/11/2020 KLEICHEN IMPEX S.R.L. Kleicher

28 M 2020 08207 12/11/2020 EGRI ALEXANDRU XSOUND THE MUSIC SHOP
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(210) M 2020 07815
(151) 12/11/2020
(732) ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR

CONSTRUCT S.R.L., STR. LT.
ALEXANDRU POPESCU NR.
9B, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

office self car wash

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 01.15.25; 18.01.23; 17.01.07;
01.17.25; 24.07.01; 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, alb, negru

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2020 08108
(151) 12/11/2020
(732) LIVIU VARCIU, DRM. PADUREA

NEAGRA NR. 8A, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MASINI SI MANIERE

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

38. Difuzarea de producții cinematografice prin
televiziune, internet și transmiterea de producții
cinematografice la cerere (video on demand).
41. Producție cinematografică de tip emisiune
TV destinată difuzării către public pe toate
canalele media, în special TV și online.

───────

(210) M 2020 08157
(151) 12/11/2020
(732) S.C. DIGITAL MURESAN S.R.L.,

STR. MESTEACĂNULUI, NR. 7,
SAT GROSI, JUD. MARAMUREȘ,
COMUNA GROSI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) S.C. CAVESCU SI ASOCIATII
S.R.L., STR. GRIVIȚA NR. 37 E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
AUTOHELIX MSA

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

11. Aparate de iluminat pentru vehicule,
dispozitive antiorbire pentru vehicule (armături
de lămpi), faruri pentru automobile, bare
luminoase pentru vehicule de teren, becuri
cu led pentru automobile, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție, becuri pentru panoul de bord, faruri
cu dinam pentru vehicule, faruri cu dinam
pentru biciclete, faruri pentru motociclete, faruri
pentru vehicule cu două roți, lanterne de
biciclete, lumini de marșarier pentru vehicule
terestre, lămpi de frână pentru vehicule, lămpi
de semnalizare pentru autovehicule, lămpi
de vehicule terestre cu motor, lămpi de
verificare (bord) pentru autovehicule, lămpi
pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule
12. Huse de protecție (ajustabile) pentru
vehicule, huse adaptate pentru vehicule,
huse de protecție ajustate pentru scaune
de vehicule, huse de scaune ajustabile, tip
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mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse pentru scaune de vehicule,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
pentru volan, huse pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse protectoare ajustate pentru
vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, interioare de protecție pentru
vehicule, jaluzele pentru geamurile vehiculelor,
jaluzele adaptate pentru vehicule, jambele
trenului de aterizare, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), airbaguri
pentru vehicule, alarme acționate la distanță
pentru vehicule terestre, alarme antifurt pentru
vehicule, alarme de siguranță pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor

cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
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pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de

frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
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pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,

segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
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pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de
tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc, frâne
cu disc pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule.
16. Autocolante pentru bara de protecție a
mașinilor.
27. Covorașe pentru autovehicule, covorașe
pentru vehicule (neadaptate), protecții de călcâi
(suporturi) pentru prevenirea frecării în timpul
conducerii unui autovehicul, covoare de cauciuc,
covoare din piese combinate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru accesorii pentru automobile, servicii
prestate online de un magazin de vânzare

cu amănuntul pentru piese pentru automobile,
servicii de vânzare online în legătură cu piese
pentru automobile, servicii de vânzare online
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piese pentru automobile.

───────

(210) M 2020 08183
(151) 12/11/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET. 4, AP. 46,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Conservăria Marea
Neagră Cooperativa
Pescarilor Năvodari

(531) Clasificare Viena:
18.03.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7752c), negru

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

29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște, conserve de pește.
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───────

(210) M 2020 08184
(151) 12/11/2020
(732) OXYGEN HEALTH THERAPY

SRL, STR. MIHAI EMINESCU,
NR.10, COMUNA SNAGOV, JUDEŢ
ILFOV, SAT TANCABESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

O 2 3

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.12; 27.07.01; 27.05.01

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

clase:
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 08185
(151) 12/11/2020
(732) S.C. PROBLAST S.R.L.,

BULEVARDUL OITUZ NR. 29, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL BACĂU,
MUNICIPIUL ONEȘTI, BACĂU,
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)

PROBLAST

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Construcţii şi demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii, demolări, curăţenie şi întreţinere,
sablare (curățare), vopsire şi lăcuire, servicii
de vopsire şi decorare a clădirilor, întreţinere
şi reparare de instalaţii în clădiri, lustruirea,
instalarea, întreţinerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor, furnizare de informaţii
privind construire, reparare şi întreţinere de
clădiri, amenajare de terenuri (construcţii),
servicii de consiliere referitoare la lucrări de
tratare a suprafeţelor, tratarea suprafeţelor
cu produse repelente pentru îndepărtarea
animalelor, conservarea clădirilor, consolidare
de clădiri, construcţii şi reparaţii de clădiri,
renovarea şi restaurarea clădirilor.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
şi transformarea materialelor, producerea de
energie şi fabricare la comandă, servicii de
sablare pentru terți, furnizare de informaţii privind
tratarea materialelor, tratarea metalelor, servicii
de vopsire, tratamente pentru conservarea
lemnului (altele decât cele de vopsire),
tratamente pentru prevenirea putrezirii la clădiri,
tratament anti-mucegai, tratarea materialelor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/11/2020

folosind produse chimice, tratarea lemnului cu
substanţe de conservare, servicii pentru tratarea
prin suflare a unei suprafeţe, conservarea
lemnului, informaţii privind tratarea materialelor.

───────

(210) M 2020 08186
(151) 12/11/2020
(732) REVER BARBER PRODUCTS

SRL, SAT PĂUNEȘTI, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA PĂUNEȘTI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POP Barbers

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Frizerii pentru bărbați, furnizare de informații
despre coafarea părului, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de refacerea părului, saloane de coafură,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii de bărbierie, servicii de coafor pentru
bărbați, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii pentru vopsirea părului, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii de tratamente pentru păr.

───────

(210) M 2020 08187
(151) 12/11/2020
(732) ECOM STORE S.R.L., STR.

CASTANILOR NR. 32B, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALU MARE, DOLJ, ROMANIA

(740) LUPŞA ŞI ASOCIAŢII SRL, STR.
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET.1, BIROU 1.02, CAM.2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AIRMONY

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

3. Preparate pentru aromoterapie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, loțiuni pentru
aromoterapie, uleiuri aromatice, uleiuri de masaj,
nu de uz medical, uleiuri esențiale aromatizate.
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), difuzoare de
aer, aparate de dezodorizare pentru răspândirea
de arome în autovehicule, aparate și instalații de
ventilație.

───────

(210) M 2020 08188
(151) 12/11/2020
(732) GLOBAL BIZ EXCHANGE, STR.

CALEA CRÂNGAȘI, NR. 20
(22), BL.46, PARTER, LOT 1/1/2,
CAMERA 5, SPAŢIUL 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
EXCHANGE

LAZĂR CRÂNGAȘI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Administrarea afacerilor financiare,
schimburi financiare, servicii de afaceri
monetare, servicii monetare, birouri de schimb
valutar, schimb de bani, cotații ale cursului
de schimb valutar, cumpărare și vânzare de
valută, furnizare de cotații valutare, furnizare
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de informații privind cursul de schimb, furnizare
de informații privind rata de schimb valutar,
furnizare de informații referitoare la tranzacții de
schimb valutar, furnizare de valută, informații
financiare cu privire la cursurile de schimb
valutar, piața valutară, pregătire și cotare de
informații privind cursul de schimb, previzionarea
cursurilor de schimb valutar, realizarea de
tranzacții valutare pentru alte persoane, schimb
de valută și consultanță, schimb financiar de
monede virtuale, schimb valutar online în timp
real, schimb valutar virtual, schimb valutar și
transfer monetar, servicii ale agențiilor de schimb
valutar, servicii ale caselor de schimb valutar,
servicii de baze de date financiare referitoare la
schimburile valutare, servicii de consiliere pentru
schimb valutar, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare computerizate
privind tranzacțiile de schimb valutar, servicii
financiare în legătură cu monede digitale,
servicii valutare, servicii valutare virtuale, swap-
uri (schimb) pe cursul de schimb, tranzacții
cu valută, tranzacții financiare privind swap-
ul (schimb) valutar, tranzacții în numerar și
de schimb valutar, administrarea numerarului,
distribuire de numerar, schimb valutar, agenții de
schimb valutar, servicii de schimb valutar, servicii
de schimburi financiare.

───────

(210) M 2020 08189
(151) 12/11/2020
(732) FOND STOCK AMANET, STR.

CALEA CRÂNGAȘI, NR. 22,
PARTER, LOT2/1, SPAŢIUL 1,
BL.46, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
AMANET LAZĂR CRÂNGAȘI

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

36. Administrarea afacerilor financiare,
schimburi financiare, servicii de afaceri
monetare, servicii monetare, servicii de
imprumuturi de persoane fizice cu gaj cu
deposedarea (amanet), casă de amanet, servicii
oferite de o casă de amanet, servicii de amanet,
servicii de brokeri de amanet.

───────

(210) M 2020 08190
(151) 12/11/2020
(732) ASOCITIA PENTRU

SUPRAVEGHEREA SI
PROTECTIA ANIMALELOR IVETS
- ASPA IVETS, SOS. BUCURESTI-
GIURGIU NR. 50-100, COMUNA
CALUGARENI, JUD. GIURGIU,
UZUNU, GIURGIU, ROMANIA

(540)
ANIMAL RESORT

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. 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.
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 08191
(151) 12/11/2020
(732) SIRBU MED SRL, STR.

TINERETULUI NR. 13,
MANSARDA, CAMERA 1, BL. 3,
ET. 9, AP. 157, SAT DUDU, JUD.
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TruMed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
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10. Aparate de anestezie, fotolii de uz medical
sau stomatologic, aparate pentru respiraţie
artificială, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, aparate pentru testarea
sângelui, aparate de kinetoterapie de uz
medical, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, articole de îmbrăcăminte de compresie,
corsete pentru scopuri medicale, cârje, ventuze,
defibrilatoare, aparate pentru clismă de uz
medical, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
scopuri medicale, aparate auditive, aparate
de monitorizare a ritmului cardiac, inhalatoare,
insuflatoare, aparate şi instrumente medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, respiratoare pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
aparate și instrumente chirurgicale, seringi
pentru scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, măşti sanitare pentru scopuri
medicale.
35. Postarea de afişe publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări de
birou), organizarea de târguri comerciale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), instruire practică
(demonstraţii), servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, organizarea şi susţinerea
de seminarii.
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, analiză chimică, cercetare chimică,
studii clinice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
cercetare medicală, furnizarea de motoare de
cautare pentru internet, gazduire pe servere.
44. Îngrijirea sănătăţii, servicii de ingrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
spitaliceşti, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medical, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire medicala, fizioterapie/terapie

fizică, servicii de psiholog, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 08192
(151) 12/11/2020
(732) ALICE-ELENA RADULESCU,

CALEA CĂLĂRAȘI NR. 36A, AP.
13, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INTERFINANCIAR

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

35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerț/retail, servicii de comerț
online.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
40.  Prelucrarea, tratarea materialelor, servicii
de imprimare, personalizare produse, reciclarea
gunoaielor și a deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, de creație,
servicii de programare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 08193
(151) 12/11/2020
(732) TURKMET LOGISTICS SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR.17, , COMUNA AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

G2V

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.11.03; 29.01.11

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

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
dezinfectante, fungicide, ierbicide.
11. Aparatură de dezinfectare, echipament
pentru dezinfectare, sterilizare și decontaminare.

───────

(210) M 2020 08194
(151) 12/11/2020
(732) GHITA COSTIN P.F.A., STR.

ȘTRANDULUI NR. 6A, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DISTILERIA GHITO'S
ȚUICĂ RACHIURI

(300)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.18; 05.07.10; 05.07.13; 05.07.16;
05.07.24; 18.01.07

(591) Culori revendicate:galben, auriu,
albastru, verde, mov, roșu, negru

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice spirtoase.

───────
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(210) M 2020 08195
(151) 12/11/2020
(732) GHEORGHIŢĂ CRISTEA, STR.

ANUL REVOLUȚIEI 1848 NR.88,
AP. 3, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

HEA HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

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

20. Saltele, saltele de dormit, saltele din spumă,
saltele gonflabile flotabile (saltele cu aer), altele
decât cele medicinale, saltele cu arcuri, saltele
de pat, saltele pentru camping, saltele auto
portabile, protecții matlasate (saltele superioare)
pentru saltele (topper), saltele pentru copii,
utilizate pentru dormit.
24. Huse matlasate pentru saltele.

───────

(210) M 2020 08196
(151) 12/11/2020
(732) DEXELLENCE PROJECT SRL,

STR. SG. NEDELEANU ION NR.7,
BL. P33, SC.1, AP.23, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Dexellence Clinic
SMART DENTISTRY

(531) Clasificare Viena:
29.01.08; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală și stomatologică, stomatologie,
tehnică dentară, radiografie dentară, tomografie
dentară, servicii chirurgicale, implantologie,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, anestezie dentară, servicii de
endodonție microscopică, servicii de protetică
dentară, servicii de ortodonție, stomatologie
estetică, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de albire a dinților,
parodontologie, pedodonție, sedare inhalatorie
și intra-venoasă, servicii de anestezie și terapie
intensivă.

───────
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(210) M 2020 08197
(151) 12/11/2020
(732) S.C. VELLUM DESIGN S.R.L.,

STRADA TĂBĂCARILOR, NR.
15B, SCARA 2, ETAJ 1, AP. 110,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

V VELLUM DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

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

18. Piele sau imitație de piele, piele pentru
mobilier, tocuri din piele sau din piele artificială.
20. Mobilă și mobilier, mobilier din piele, rame de
fotografie din piele.
24. Lenjerii de pat din material textil, fețe de
mese, materiale textile pentru confecționarea
lenjeriilor, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile din lână, cu excepția celor
pentru izolare.
27. Covoare, carpete și preșuri, covoare de lână
lucrate manual, mochete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii de lanț de
magazine, servicii de comert en-gros si en-
detail, permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică,
şi anume de pe site-uri web, organizare,

coordonare si planificare targuri si expozitii cu
caracter publicitar si comercial.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
consultanță în materie de design, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
de produs, design de mobilier, servicii de design
textil, întocmire de rapoarte referitoare la design.

───────

(210) M 2020 08198
(151) 12/11/2020
(732) CRISTIAN - ALIN BUTA, ALEEA

CARPAȚI BL. 33, AP. 89, JUDETUL
MURES, TÂRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44,
JUDETUL MURES, TÂRGU
MURES, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

k dr. kelen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, aromatice (uleiuri esenţiale),
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, măşti de înfrumuseţare, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
calupuri de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
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pentru gene, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
slăbit, preparate cosmetice pentru animale,
preparate cosmetice pentru copii, săpun
deodorant, nu de uz medical, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare
nu de uz medical, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(articole detoaletă), apă de colonie, uleiuri
esenţiale de lemn de cedru, uleiuri esenţiale
de lămâie, uleiuri esenţiale de citron, esenţe
eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte
de flori (parfumuri), apă micelară, grăsimi pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr, fixativ
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, ulei de iasomie, apă de
lavandă, ulei de lavandă, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare,
uleiuri pentru parfumuri şi arome, parfumerie,
parfumuri, ulei de trandafir, apă parfumată,
şampoane nemedicinale, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), săpun
pentru ras, preparate pentru ras nemedicinale,
creme de albit pielea / creme pentru albirea pielii,
săpun nemedicinal, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecţia solară,
terpene (uleiuri esenţiale), serveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, serveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
soluţii vaginale pentru igiena personală sau cu
rol de dezinfectant.
35. 35 publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de baie
şi parfumurilor, loţiunilor după ras, odorizantelor,
odorizantelor difuzor, uleiului de migdale,
săpunului de migdale, aromatice (uleiurilor
esenţiale), sărurilor de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparatelor pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, măştilor
de înfrumuseţare, plasturilor cu gel pentru
ochi utilizati in scopuri cosmetice, calupurilor
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
laptelui demachiant pentru îngrijire, preparatelor
din colagen pentru scopuri cosmetice,

preparatelor cosmetice pentru băi, preparatlore
cosmetice pentru gene, preparatelor cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparatelor cosmetice
pentru slăbit, cosmeticelor pentru animale,
cosmeticelor, cosmeticelor pentru copii,
săpunurilor deodorant, deodorantelor de uz
uman sau veterinar, deodorantelor pentru
animale de companie, preparatelor depilatoare/
depilatoare, preparatelor de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
detoaletă), apei de colonie, uleiurilor esenţiale
de lemn de cedru, uleiurilor esenţiale de lămâie,
uleiurilor esenţiale de citron, esenţelor eterice,
uleiurilor esenţiale / uleiuri eterice, extractelor
de flori (parfumuri), apei micelare, grăsimilor
pentru scopuri cosmetice, preparatelor pentru
ondularea părului / preparate de ondulare pentru
păr, fixativului pentru păr, loţiunilor pentru păr,
preparate pentru îndreptarea părului, extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, uleiului
de iasomie, apei de lavandă, uleiului de
lavandă, loţiunilor pentru scopuri cosmetice,
preparatelor pentru machiaj, preparatelor pentru
îndepărtarea machiajului, machiajelor, pudrelor
pentru machiaj, mascara, gelurilor pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânărilor de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţei de mentă (ulei esenţial), uleiurilor
pentru scopuri cosmetice, uleiurilor pentru
curăţare, uleiurilor pentru parfumuri şi arome,
parfumeriei, parfumurilor, uleiului de trandafir,
apei parfumate, şampoanelor, şampoanelor
pentru animale de companie (preparatelor
nemedicinale pentru îngrijire), şampoanelor
pentru animale (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), săpunurilor pentru ras, preparatelor
pentru ras, cremelor de albit pielea / creme
pentru albirea pielii, săpunurilor, săpunurilor
pentru perspiraţia piciorului, preparatelor pentru
bronzare (produse cosmetice), preparatelor
pentru protecţia solară, terpenelor (uleiuri
esenţiale), serveţelelor impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţelelor impregnate cu preparate
pentru demachiere, apei de toaletă, soluţiilor
vaginale pentru igiena personală sau cu rol
de dezinfectant, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv pagina web, (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de comer' cu produse
de cosmetica facială, corporală şi pentru păr,
în principal, ulei masaj, creme masaj, gel
masaj, măşti corporale, creme corp, gel faţă,
măşti faciale, săpun, şampon, duş gel, balsam
dupa ras, balsam corp, balsam păr, produse
machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze, gloss
buze, farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
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accesoriilor de baie şi parfumurilor, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate, servicii de agenții de import-
export în legătură cu produsele comercializate,
servicii furnizate de lanţuri de magazine.

───────

(210) M 2020 08199
(151) 12/11/2020
(732) SC VOILA AS, STR. CALLATIS,

NR. 22, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900744,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC VOILA AS, STR. CALLATIS,
NR. 22, CONSTANTA, 900744,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL BELVEDERE
COMPLEX

HOTELIER PREDEAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.04

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

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente recreative.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
pentru vacanțe.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, masaj.

───────

(210) M 2020 08200
(151) 12/11/2020
(732) PRAS CONSULTING SRL, BD.

TINERETULUI, NR. 35, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PRAS reliable IT solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare de afaceri, asistență
comercială privind crearea de întreprinderi
comerciale, servicii de relocare pentru
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de consultanță
în afaceri, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, afișaj, campanii de
marketing, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, studii privind imaginea companiei,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comunicare cu
ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
administrarea vânzărilor, analiză de preț,
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comandă computerizată de stoc, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, pregătire de
publicații publicitare, optimizarea motoarelor de
căutare, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizarea și coordonarea de
licitații, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de consultanță privind administrarea
call center-urilor, audit financiar computerizat,
contabilitate și audit financiar, consultanță în
domeniul auditului financiar, audit de taxe de
utilități pentru terți, întreținere de registre (pentru
terți), compilare de repertorii pentru publicare în
rețelele globale de calculatoare sau internet
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, amplasare de cabluri, instalarea
facilităților clădirilor companiilor, instalarea
facilităților birourilor, aplicarea învelișurilor
pentru cabluri, aplicarea de învelișuri pe
fibre optice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și
sisteme pentru fabricarea de circuite integrate,
instalare de calculatoare, instalare de sisteme
informatice, instalare de linii telefonice, instalare
de rețele de telecomunicații, întreținere de
calculatoare, întreținere de electrocasnice,
întreținere de aparatură electronică, reparații
sau întreținere de calculatoare, întreținere
de echipamente de birou, întreținere de
aparatură de birou, întreținere de aparate de
telecomunicații, întreținere de echipamente de
comunicații, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, reparare și întreținere de telefoane
inteligente, reparare și întreținere de aparate
multimedia, reparare și întreținere de instalații
electronice, servicii de diagnostic de întreținere

pentru calculatoare, întreținere și reparații de
hardware de calculator, întreținere și reparații
de componente de calculator, instalarea de
echipamente de telecomunicații fără fir și de
rețele locale fără fir, instalare, întreținere și
reparare de echipamente pentru rețele de
calculatoare și pentru tehnologia informației,
instalare de cabluri pentru acces la internet,
montarea și îngroparea cablurilor, așezarea de
cabluri.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, furnizare de
instalații pentru teleconferințe, furnizare de
instalații de comunicare prin cablu, închiriere de
circuite telefonice, închiriere de decodoare de
semnal, închiriere de modemuri, închiriere de
rutere de telecomunicații, închiriere de seturi de
emisie prin satelit, închiriere de echipamente de
difuziune, închiriere de dispozitive și echipament
de telecomunicații pentru conectare la rețele,
închiriere de telefoane, închirieri de decodoare
de semnal, închirieri de sisteme de comunicație
fără fir, leasing (închiriere) de echipamente de
comunicații mobile, comunicații telematice și
acces internet, administrarea unei rețele de
telecomunicații, asigurarea accesului la rețele
de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare [punere
la dispoziție] de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
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telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de transmisie,
servicii de telefonie și telefonie mobilă, servicii
de comunicații telefonice oferite pentru linii
telefonice de asistență în cazuri de urgență
(hotline) și pentru call center-uri.
42. Servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, managementul proiectelor IT,
inginerie informatică, managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice
a datelor (EDP), proiectare și dezvoltare
de sisteme pentru introducerea, generarea,
procesarea, afișarea și stocarea de date,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, platformă
ca serviciu (PaaS), design, creare, găzduire
și întreținere de site-uri web pentru terți,
consultanță în materie de design web, dezvoltare
și proiectare de suporturi digitale pentru sunet și
imagine, remedierea problemelor la software de
calculator (suport tehnic), întreținere, reparații și
actualizare de software, control de calitate pentru
servicii, consultanță privind asigurarea calității,
testare de hardware de calculator, închirierea
de hardware de calculator, configurare de
hardware de calculator folosind software,
cercetare privind dezvoltarea de hardware de
calculator, consultanță în materie de hardware
de calculator, găzduire de server, găzduire de
portaluri web, găzduire de aplicații interactive,
gazduire de continut digital, găzduire de

platforme pe internet, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, serviciu privat
de furnizare de găzduire cloud, serviciu public
de furnizare de găzduire cloud, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, stocare de date, servicii de design de
brand, localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale
și bloguri personale online, implementarea
de programe de calculator în rețele,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.,
cercetare privind securitatea, prestare de servicii
de securitate pentru rețelele de calculatoare,
accesul la calculatoare și tranzacțiile
computerizate, proiectare și dezvoltare de
programe de securitate pe internet, închiriere
de programe de securitate pe internet,
servicii de autentificare pentru securitatea
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
de securitate informatică, audit în domeniul
energiei, servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (IT), gestionarea
serviciilor informatice (ITsm), servicii IT în
legătură cu stocarea electronică de date, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud, servicii de stocare în cloud pentru date
electronice, furnizare de sisteme informatice
virtuale prin tehnica cloud, furnizare de medii
informatice virtuale prin tehnica informatică
cloud, consultanță în domeniul rețelelor și
aplicațiilor pentru cloud computing, închiriere
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de instalare și întreținere de software, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, instalare de firmware, instalarea de
programe.

───────
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(210) M 2020 08201
(151) 12/11/2020
(732) SC EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L,

COMUNA MALUL MARE, STR.
CAPSUNILOR, NR. 22, JUD. DOLJ,
SAT PREAJBA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO LA MADAMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 11.03.20

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

clase:
33. Vinuri spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vinuri spumante naturale,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, cidru
alcoolic, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, 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, băuturi slab
alcoolizate, lichior de ouă, alcoolic, cocteiluri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),

digestive (alcooluri și lichioruri), lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), rachiu de pere, sake (băuturi alcoolice),
înlocuitori de sake (băuturi alcoolice), esențe
alcoolice cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, extracte alcoolice cu excepţia
uleiurilor esenţiale, extracte din fructe cu alcool.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre, activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
în materie de activități de marketing, publicitate
exterioară, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
căutare de sponsorizare, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, furnizare de evaluări
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ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și
a presei, întocmire de planuri de marketing,
marketing de referință, marketing destinat
unui anumit scop, marketing digital, marketing
direct, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, negociere de contracte
de publicitate, optimizarea motoarelor de
căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizarea de trageri
la sorți cu premii în scopuri promoționale,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet și în alte medii
de comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni de
teleshopping, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare

───────

(210) M 2020 08202
(151) 12/11/2020
(732) SC FII MAI DESTEPT SRL, STR.

BRAILEI , NR. 195, BL. B5 M.
AP. 70, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA,
STR. REGIMENT 11 SIRET,
NR. 15, BL.E4 , AP.54, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

MAIDESTEPT make it simple

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de toaletă nemedicinale.
8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, aparate de feliat
legume acţionat manual, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului (acţionate manual), accesorii
de pedichiură (instrumente manuale), plăci de
păr electrice de coafare, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, fiare de călcat cu excepţia
celor cu abur, fiare de călcat electrice cu
excepţia celor cu abur, dispozitive electrice de
curbat gene, darace (unelte manuale), mașini
de tuns (pentru igienă personală), mașini de
tuns (manuale), foarfeci de tuns, pensete, cutii
pentru tacâmuri, cuțite, satâre (cuțite), răzuitoare
(cuțite), cuțite ghilotină, cuțite biodegradabile,
cuțite pentru bricolaj, cuțite pentru debavurat,
cuțite pentru pescuit, cuțite de masă, cuțite de
bucătărie, cuțite de abatoare, cuțite de menaj,
cuțite pentru pizza, mânere pentru cuțite, cuțite
pentru unt, cuțite pentru brânzeturi, cuțite de
lucru, cuțite din ceramică, truse de cuțite, lame
pentru cuțite, cuțite, furculițe și linguri, dispozitive
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de ascuțit cuțite (acţionate manual), decojitoare
de legume, non-electrice, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite).
10. Aparat de masaj pentru pielea capului.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere și
încălzitoare, echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
aparate de amestecarea apei, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate de
distribuție a apei, chiuvete pentru șamponare,
instalații pentru răcirea apei, instalații de apă
calda, încălzitoare de apă și boilere.
21. Material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, ustensile
cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară
respective, periuţe şi aţă dentară, aparate
de demachiat, non-electrice, aparate pentru
demachiere, electrice, aplicatoare de fard,
bare pentru prosoape, bare pentru prosop, nu
din metal prețios, pămătufuri pentru bărbierit,
bureți de baie, bureți de baie din plasă de
nailon pentru curățarea corpului, bureți de față
pentru aplicarea machiajului, bureți de mare
naturali, bureți de microdermabraziune pentru
uz cosmetic, bureți de toaletă, bureți pentru
aplicarea pudrei de corp, castroane (boluri),
cădițe pentru bebeluși, cădițe portabile pentru
nou născuți, căzi, căzi de baie gonflabile pentru
bebeluși, căzi de baie pentru bebeluși, cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru păstrarea dinților artificiali, cuve pentru
clătit, dispensere de șervețele pentru față, discuri
de exfoliere a picioarelor, suporturi pentru role de
hârtie igienică, perii pentru exfoliere, perii pentru
igiena personală, perii pentru spate, perii pentru
rimel, spatule cosmetice, sticle pentru aplicarea
vopselei de păr, sticle goale pentru pulverizare,
suporturi pentru săpun, suporturi pentru perii
de toaletă, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
pentru produse de spălat corpul, suporturi
pentru prosoape, suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit, suporturi pentru periile de wc, oale
de gătit sub presiune, neelectrice, acoperitoare
pentru alimente, izolante și pliabile, recipiente
termoizolante pentru alimente, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, aparate de făcut vafe,
neelectrice, aparate de gătit sub vid neelectrice,
aparate de ras brânză cu sită, aparate de
măcinat alimente cu acționare manuală, articole
pentru servirea mierii, articole pentru gătit și

pentru servit masa, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, boluri pentru bomboane, boluri pentru
dulciuri (zaharicale), boluri pentru flori din metale
prețioase, borcane din sticlă, borcane din sticlă
pentru depozitare, borcane din sticlă pentru
păstrarea alimentelor, borcane etanșe, borcane
pentru conserve, cafetiere neelectrice, râșnițe
de cafea manuale, ustensile de bucătărie,
vase pentru bucătărie, ceainice cu fluier,
ceainice, castroane pe bază de pastă de
hârtie biodegradabilă, castroane compostabile,
coșuri de pâine de uz casnic, coșuri de
rufe, coșuri de rufe de uz casnic, coșuri
de sortat rufe, de uz casnic, coșuri de uz
casnic, coșuri de gunoi metalice, damigene,
ustensile ondulatoare pentru unt, cutii pentru
sandvișuri, cutii pentru pâine, cutii pentru picnic,
farfurii din plastic, farfurii din metale prețioase,
farfurii din plastic (veselă), farfurii din silicagel,
frigărui, forme pentru prăjituri, inele decorative
pentru lumânări din metale prețioase, inele
din metale prețioase pentru șervețele, inele
pentru șervețele, inele pentru șervețele, nu din
metale prețioase, oale de gătit, oale de fiert
sub presiune, neelectrice, oale de gătit sub
presiune, platou lăcuit, cu nouă compartimente,
pentru servirea mâncării (gujeolpan), platouri
cu capac pentru servirea legumelor, plăci de
tocat, planșete de pâine, porțelan decorativ,
presă de usturoi, presă pentru carne, tigăi pentru
prăjit, răzătoare, râșnițe pentru condimente
(neelectrice), răzătoare specială pentru coaja de
citrice, răzători pentru brânză, răzători pentru
nucșoară, șervete din plastic pentru tacâmuri,
șervete de masă, nu din hârtie sau material textil,
servicii de cafea din metale prețioase.
28. Articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru păpuși (jucării), animale de
jucărie, aparate de fotografiat de jucărie (care
nu fac fotografii), articole de îmbrăcăminte
pentru jucării, articole de pus pe cap pentru
păpuși, articole de joacă educative, articole de
înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, biciclete de jucărie,
biberoane pentru păpuși, bijuterii pentru păpuși,
bărci de jucărie în miniatură, căsuțe de jucărie,
colaci pentru scăldat și înot, colaci de înot
pentru agrement, căsuțe pentru păpuși, căsuțe în
miniatură, distribuitoare mecanice de bomboane
(de jucărie), distribuitoare de lame de gumă, de
jucărie, distribuitoare de gumă de jucărie, drone
(jucării), echipament de camping de jucărie,
haine pentru păpuși europene, haine pentru
figurine de jucărie, îmbrăcăminte de păpuși,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/11/2020

jucării, jocuri sportive, jocuri mecanice, jocuri
muzicale, jocuri gonflabile pentru piscine de înot.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit.

───────

(210) M 2020 08203
(151) 12/11/2020
(732) TPC MANAGEMENT S.R.L., STR.

ARH. LOUIS BLANC NR. 10, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011752,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE PROJEKT COMPANY

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), verde închis (HEX #009245),
verde închis (HEX #80B726), verde
deschis (HEX #3ca336)

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

42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 08204
(151) 12/11/2020
(732) OVIDIUS MERCADO SRL,

STR.I.C.BRATIANU NR.45, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

2MILENII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
vin.

───────
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(210) M 2020 08205
(151) 12/11/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU DIALOG IN

JUSTITIE, BDUL INDEPENDENTEI
NR. 33, BLOC C 1-5, PARTER,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BDUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ETAJ 1, JUDEȚUL IAȘI, IASI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(540)
ORAȘUL JURIDIC

- LEGAL CITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul

editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire
a articolelor din ziar, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, recrutarea de personal,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, preluarea apelurilor telefonice pentru
abonaţii indisponibili, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.
41. Academii (educaţie), închirierea lucrărilor
de artă, închirierea echipamentelor audio,
educaţie de tip şcoală cu internat,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de caligrafie, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi special, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
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electronic, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, servicii de
reporteri de ştiri, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilităţi pentru
muzee (prezentări, expoziţii), microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio şi de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producţia de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, meditaţii,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere.
45. Servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, servicii juridice în
domeniul migratiei, consultanţă în proprietate
intelectuală, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă/consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de

agenţie matrimonial, mediere, investigaţii privind
persoanele dispărute, monitorizarea alarmelor
de securitate şi antifurt, monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală în scopuri de
consiliere juridică, servicii de reţele de
socializare online, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2020 08206
(151) 12/11/2020
(732) KLEICHEN IMPEX S.R.L.,

STR.CETĂŢII NR.19/A, JUDEȚUL
BIHOR, SAT BIHARIA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA
NR.48, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Kleicher

(531) Clasificare Viena:
14.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, aluat, aluaturi și
amestecuri din acestea, plăcinte, pizza, pesmet,
pâine, pâine nedospită în foi subțiri, chifle
moi (pâine), chifle dulci, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, alimente preparate din
cereale, paste uscate și proaspete, tăieței și
paste umplute, fidea, torturi, torturi vegane,
torturi de înghețată, prăjituri, aluat pentru
prăjituri, prăjiturici uscate (patiserie), decorațiuni
din bomboane pentru prăjituri, arome pentru
prăjituri, altele decât uleiurile esențiale, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
ciocolată, sandvișuri, fondante (cofetărie), jeleuri
de fructe (cofetărie), produse de cofetărie și
înghețate, pricomigdale (patiserie), turtă dulce,
halva, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, pudră de înghețată comestibilă pentru
folosirea la mașini de înghețată, budinci, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, biscuiți,
biscuiți petit-beurre, biscuiți crackers, biscuiți
dulci sau sărați, vafe, gofre, gheață, înghețată,
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iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate) și
șerbeturi.

───────

(210) M 2020 08207
(151) 12/11/2020
(732) EGRI ALEXANDRU, STR. MATEI

VOIEVOD NR 26, BUCUREȘTI,
010033, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

XSOUND THE MUSIC SHOP

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, achiziții de contracte
de furnizare de energie, achiziții de produse
în numele societăților terțe, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, analiză de preț, brokeraj cu
liste pe bază de nume și adrese, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru

consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
informare și consultanță cu privire la comerțul
exterior, informații despre metode de vânzare,
informații privind clasamentul vânzărilor de
produse, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
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intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,

servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicații pentru terți.

───────


