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Cereri Mărci publicate în 22/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06644 15/10/2020 TONIMOB SRL TONIMOB SRL

2 M 2020 06876 15/10/2020 SC MULTI CONTRAST DESIGN
SRL

MedClyn

3 M 2020 07206 15/10/2020 ASOCIAȚIA CASA CREȘTINĂ
PENTRU COPII SĂRACI

CASA ONISIM

4 M 2020 07327 15/10/2020 DECORPORATE MEDIA SRL PHARMATALE

5 M 2020 07328 15/10/2020 SC BIOFRUCT ZEN SRL Zenlife

6 M 2020 07329 15/10/2020 SC NARDO TRADING CO SRL FRANCI FRIES

7 M 2020 07330 15/10/2020 Centrul Cultural Buftea Concursul National de
Interpretare pentru Pian
SONORIS

8 M 2020 07331 15/10/2020 AUTOTRANZIT SRL AT AUTOTRANZIT

9 M 2020 07332 15/10/2020 Centrul Cultural Buftea Ansamblul Artistic DOINA
ILFOVULUI

10 M 2020 07333 15/10/2020 STAR PROJECT SRL STAR PROJECT

11 M 2020 07334 15/10/2020 IONICA-CRISTINA DUMITRU Celesteria

12 M 2020 07335 15/10/2020 GB MOTORS INVEST SRL Transilvania Camp

13 M 2020 07337 15/10/2020 CLAUDIU-VASILE TIMOCE atimoC

14 M 2020 07338 15/10/2020 DORIN POPA RESTAURANTUL MERIDIAN
ZERO

15 M 2020 07339 15/10/2020 DORIN POPA CENTRUL PENTRU CULTURA
SI CIVILIZATIA GUSTULUI
MensSano

16 M 2020 07340 15/10/2020 DORIN POPA ORGANIZATIA
EVALUATORILOR
SENZORIALI DIN INDUSTRIA
AGROALIMENTARA DIN
ROMANIA

17 M 2020 07341 15/10/2020 S.C. REXNET S.R.L. vremea noua

18 M 2020 07342 15/10/2020 CENTRUL CULTURAL
MUNICIPAL - GEORGE
COŞBUC - BISTRIŢA

IGF OSCAR ÎN FOLCLOR

19 M 2020 07343 15/10/2020 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. ELIS

20 M 2020 07344 15/10/2020 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. ELIS

21 M 2020 07345 15/10/2020 TODOCERAM RETAIL S.R.L. Interioo
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 07346 15/10/2020 DING COMMUNICATION SRL FLIPPY

23 M 2020 07347 15/10/2020 TERAPLAST SA TeraPlast profile PVC

24 M 2020 07348 15/10/2020 VICTOR BUTU ZONURE

25 M 2020 07350 15/10/2020 Mavericks Ads SRL mavericks

26 M 2020 07351 15/10/2020 SC ZURZUR DIN LEMN SRL ZURZUR din lemn

27 M 2020 07352 15/10/2020 SC BIG CONF PRODUCTION
SRL

FUSED WORLD

28 M 2020 07353 15/10/2020 CAIA ADVERTISE CAIA ADVERTISE

29 M 2020 07355 15/10/2020 CALIPSO S.R.L. MACATO CAFFE

30 M 2020 07356 15/10/2020 SC LOVE & EDUCATION SRL Gradinita online love & education

31 M 2020 07358 15/10/2020 PPG ROMANIA S.A. OSKAR TENCUIALA/ADEZIV
PENTRU POLISTIREN CU
MICROSFERE CERAMICE

32 M 2020 07359 15/10/2020 GRUP PETROL MARIN SA MOBEXEL GPM

33 M 2020 07360 15/10/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZUINE

cu capu`n ZORI

34 M 2020 07361 15/10/2020 PPG ROMANIA S.A. OSKAR VOPSEA/GLET CREMA
CU COLAGEN

35 M 2020 07362 15/10/2020 FUTURE GLASS FUTURE GLASS

36 M 2020 07363 15/10/2020 SC IOSIDORO SRL Nemteana artizani ai berii

37 M 2020 07365 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery GALLO

38 M 2020 07366 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery GALLO FAMILY VINEYARDS

39 M 2020 07367 15/10/2020 GLOBAL RECORDS SRL PODCAST TV

40 M 2020 07368 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery GALLO FAMILY

41 M 2020 07369 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery BAREFOOT

42 M 2020 07370 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery

43 M 2020 07371 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery

44 M 2020 07372 15/10/2020 GLOBAL RECORDS SRL PODCAST 24

45 M 2020 07373 15/10/2020 FLORINA ION
SILVIU-CEZAR ALUPEI

ASCIVICA

46 M 2020 07374 15/10/2020 LIANA-BIANCA MEREUȚĂ STAȚIA de CARTE locul pentru
pauza de citit

47 M 2020 07376 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI BEAUTYONE ESTHETIC
EXPERT - BEAUTY EXPERT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2020 07377 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI CRYOMED

49 M 2020 07378 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI ECOLASER

50 M 2020 07379 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI FACE LIFT PRO

51 M 2020 07380 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI EPPILYA

52 M 2020 07381 15/10/2020 BOTTLE BRANDS SRL AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ PRUNE
USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI NEGRU
ARMURARIU NUCȘOARĂ

53 M 2020 07382 15/10/2020 NOGERMA CORPORATION
S.R.L.

BIOLYTE

54 M 2020 07383 15/10/2020 NOGERMA CORPORATION
S.R.L.

NOGERMA CORPORATION

55 M 2020 07385 15/10/2020 OLIVIA SPARTA S.R.L. MINOAS

56 M 2020 07388 15/10/2020 ALEXANDRA-DIANA BUCUR-
SABĂU

Alesandra

57 M 2020 07389 15/10/2020 DOCTORUL DE DINTI SRL DOCTORUL DE DINTI SRL

58 M 2020 07390 15/10/2020 BLACK EIGHT S.R.L. PIRAMIDA

59 M 2020 07391 15/10/2020 VIOLETA-LUIZA PENESCU
CRISTIAN-IULIAN GREȘANU

LEDA

60 M 2020 07393 15/10/2020 DR. PHYTO SRL ESENTIA BY DR. PHYTO

61 M 2020 07394 15/10/2020 ALIWEB CANDLES SRL ali-baba.ro FMCG Wholesale
Distribution

62 M 2020 07395 15/10/2020 AMAZING EVENTS SRL Home-Mag Magazinul Casei Tale

63 M 2020 07396 15/10/2020 Forumul Democrat al Germanilor
Sibiu

I love SB

64 M 2020 07397 15/10/2020 SC DOCUDRAMA SRL DOCUDRAMA

65 M 2020 07398 15/10/2020 ALIWEB CANDLES SRL Dr. Aleksander MEDICAL
SUPPLIES

66 M 2020 07399 15/10/2020 BIOFARM SA SENNAMAX

67 M 2020 07400 15/10/2020 ALIWEB IMPEX SRL aliweb.ro

68 M 2020 07401 15/10/2020 ALICE MIHAELA MITU SIGURANȚĂ COPII Grow, Play,
Stay Safe!

69 M 2020 07402 15/10/2020 MIHAI CONSTANTIN SCORPIONS

70 M 2020 07403 15/10/2020 AYMO E-COMPATIBIL SRL AYMO ID1
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
71 M 2020 07404 15/10/2020 APICOLA PASTORAL

GEORGESCU SRL
BEEORA

72 M 2020 07405 15/10/2020 CONSTANTIN OCTAVIAN
STANA

Gyros Box

73 M 2020 07406 15/10/2020 SORIN PLATON

74 M 2020 07407 15/10/2020 URSUS BREWERIES SA COOLER

75 M 2020 07408 15/10/2020 IULIAN BACAIN IMUNITATE FORTE

76 M 2020 07409 15/10/2020 ANIMADOK SRL Cabinet & Farmacie veterinară
ANIMADOK

77 M 2020 07410 15/10/2020 THE FOG LIGHTHOUSE SRL LOTUS SILVER

78 M 2020 07411 15/10/2020 DEL CAFFE S.R.L. Delcaffe

79 M 2020 07412 15/10/2020 MIRCEA-RADU DOBRE KRCKBRND EST. DRSTR' 82
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(210) M 2020 06644
(151) 15/10/2020
(732) TONIMOB SRL, STR. ION

I.C. BRATIANU NR. 7A, SAT
CUZDRIOARA, JUDETUL CLUJ,
COM CUZDRIOARA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
TONIMOB SRL

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, tabureți, mobilă, scaune/bănci,
canapele, comode.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2020 06876
(151) 15/10/2020
(732) SC MULTI CONTRAST DESIGN

SRL, STR. PROGRESULUI NR.
16, JUDEȚUL PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MedClyn

(531) Clasificare Viena:
26.11.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
19. Plăci compozite antibacteriene cu fibră de
sticlă pentru placare pereți și tavane.

37. Servicii de placare pereți și tavane cu plăci
compozite antibacteriene.

───────

(210) M 2020 07206
(151) 15/10/2020
(732) ASOCIAȚIA CASA CREȘTINĂ

PENTRU COPII SĂRACI, STR.
DECEBAL NR. 1, JUDEȚUL ALBA,
LOCALITATEA PETREȘTI, MUN.
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)
CASA ONISIM

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

36. Colectare de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri de binefacere prin
vânzarea de timbre de caritate, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri în scopuri
comerciale, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
strângerilor de fonduri, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte, organizare de colecte de
binefacere (pentru terți), organizare de colecte în
scopuri caritabile, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, organizare de colectare
de fonduri pentru proiecte de ajutor extern,
prestare de servicii filantropice de strângere de
fonduri pentru protecția mediului prin scăderea
emisiilor de bioxid de carbon, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, servicii de colectare de fonduri de
binefacere, servicii filantropice privind donațiile
financiare, sponsorizare, strângere de fonduri de
binefacere în vederea precauțiilor și a prevenirii
dezastrelor, strângere de fonduri în scopuri
commemorative.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/10/2020

(210) M 2020 07327
(151) 15/10/2020
(732) DECORPORATE MEDIA SRL,

STR. GENERAL PETRE POPOVAT
58, SECTOR 6, BUCURESTI,
060314, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PHARMATALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
producția de clipuri publicitare, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, aranjarea vitrinelor pentru magazine.

───────

(210) M 2020 07328
(151) 15/10/2020
(732) SC BIOFRUCT ZEN SRL, STR.

ALUNIS NR. 34, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

Zenlife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.17.21

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

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate, seminţe de dovleac, preparate.
31. Seminţe brute şi neprocesate, migdale
proaspete, migdale (fructe neprocesate),

migdale neprocesate, seminţe de dovleac,
proaspete, seminţe de dovleac, neprocesate.
32. Ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe.
35. Publicitate, regruparea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor din clasele 29, 32 și 31
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.
41. Educaţie, organizarea şi susţinerea de
cursuri cu privire la designul interior si feng
shui, organizarea şi susţinerea de cursuri cu
scop educativ, furnizarea de instruire cu privire la
designul interior și feng shui.

───────

(210) M 2020 07329
(151) 15/10/2020
(732) SC NARDO TRADING CO SRL,

STR. GAROAFEI NR. 10, BL. 8,
SC. D, ET. 4, AP. 50, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRANCI FRIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 07330
(151) 15/10/2020
(732) Centrul Cultural Buftea, STR.

STIRBEY VODA 8, JUDETUL
ILFOV, BUFTEA, 070000, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Concursul National

de Interpretare
pentru Pian SONORIS

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2020 07331
(151) 15/10/2020
(732) AUTOTRANZIT SRL, ŞOSEAUA

SPĂTARU NR. 45, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AT AUTOTRANZIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

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

regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
oganizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, furnizare de informații prin internet
privind vânzarea de automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, furnizare de informații privind
repararea vehiculelor, întreținere, service și
reparare de vehicule, întreținere și reparații
de vehicule, întreținere și reparații de vehicule
cu motor, închirieri de echipament pentru
întreținerea vehiculelor, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, montare și reparații de
anvelope de vehicule, întreținerea vehiculelor,
montare piese de schimb pentru vehicule,
montare (instalare) de accesorii pentru vehicule,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora, recondiționarea vehiculelor,
revizii generale de vehicule, întreținerea
vehiculelor cu motor, servicii de depanare pentru
vehicule, servicii oferite de stații service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii oferite de stații
service pentru repararea vehiculelor, vopsirea
vehiculelor.
40. Tuning pentru motoarele vehiculelor cu
motor.

───────
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(210) M 2020 07332
(151) 15/10/2020
(732) Centrul Cultural Buftea, STR.

STIRBEY VODA 8, JUDETUL
ILFOV, BUFTEA, 070000, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Ansamblul Artistic
DOINA ILFOVULUI

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2020 07333
(151) 15/10/2020
(732) STAR PROJECT SRL, STR.

CONSTANTIN SILVESTRI, NR.
26, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300538, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

STAR PROJECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ED1C24), gri (HEX #8A9097), negru
(HEX #232021)

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

42. Servicii de proiectare, consultanță în
domeniul proiectării tehnologice, elaborare de
planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, proiectare de conducte,
proiectare de construcții, proiectare și dezvoltare
de rețele, proiectare științifică și tehnologică,
servicii de consultanță în materie de proiectare,
servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare tehnică
industrială, servicii de proiectare tehnologică,
studii de fezabilitate în materie de proiectare.

───────

(210) M 2020 07334
(151) 15/10/2020
(732) IONICA-CRISTINA DUMITRU,

STR. CRINULUI NR.6A, JUDETUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Celesteria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 26.11.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), produse de patiserie,
prăjituri, biscuiţi, blaturi de tort, pudră de tort,
torturi, arome pentru torturi, altele decât uleiurile
esenţiale, glazură de torturi, jeleuri de fructe
(dulciuri, produse de cofetărie), bomboane,
preparate aromatice pentru produse de patiserie,
altele decât uleiurile esențiale, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale, produse
din cacao, turtă dulce, pastă de migdale, cremă
de prăjituri, praline, budinci, tarte, gofre (vafe),
îndulcitori naturali, şerbeturi (îngheţată), parfeuri
(produse de cofetărie pe bază de înghețată),
înlocuitor de înghețată, prăjituri pe bază de
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înghețată, iaurt îngheţat (înghetaţă, dulciuri),
deserturi cu înghețată, înghețată vegană, torturi
de înghețată, șerbeturi.

───────

(210) M 2020 07335
(151) 15/10/2020
(732) GB MOTORS INVEST SRL, STR.

I.L. CARAGIALE NR. 20, FN,
JUDETUL HUNEDOARA, DEVA,
330014, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
Transilvania Camp

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

12. Autorulote.
───────

(210) M 2020 07337
(151) 15/10/2020
(732) CLAUDIU-VASILE TIMOCE, STR.

GRIGORE SILASI, NR.7, SC.1,
AP.2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BECLEAN, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

atimoC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii

de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de
agenții de import export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
40. Tratarea materialelor, servicii de imprimare,
inclusiv activități tipografice și servicii de
personalizare pentru diverse obiecte.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 07338
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
RESTAURANTUL
MERIDIAN ZERO

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

43. Servicii de restaurant, bar şi snack-bar.
───────

(210) M 2020 07339
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
CENTRUL PENTRU

CULTURA SI CIVILIZATIA
GUSTULUI MensSano

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

41. Servicii de organizare şi susţinere
colocvii, seminarii, conferinţe, instruire,
practică (demostraţii), simpozioane, forumuri
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educaţionale, expoziţii culturale sau
educaţionale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice ale inginerilor
şi oamenilor de ştiinţă care efectuează evaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv consultanţă
tehnologică).

───────

(210) M 2020 07340
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ORGANIZATIA

EVALUATORILOR
SENZORIALI DIN INDUSTRIA

AGROALIMENTARA
DIN ROMANIA

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

41. Organizare şi susţinere colocvii,
seminarii, conferinţe, demostraţii, simpozioane,
forumuri educaţionale, expoziţii culturale sau
educaţionale toate în domeniul evaluatorilor
senzoriali din industria agroalimentară.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice ale inginerilor
şi oamenilor de ştiinţă care efectuează evaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv consultanţă
tehnologică).

───────

(210) M 2020 07341
(151) 15/10/2020
(732) S.C. REXNET S.R.L., STR. VASILE

PARVAN NR. 53B, JUDEŢ VASLUI,
BARLAD, VASLUI, 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)

vremea noua

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
care pot fi descărcate, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicaţii
săptămânale ce pot fi descărcate în format
electronic de pe internet, ziare electronice
descărcabile, reviste electronice descărcabile.
16. Publicaţii imprimate, publicaţii promoţionale
(tipărituri), publicaţii periodice, publicaţii
educative (tipărituri), hârtie pentru publicaţii,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice
tipărite, ziare, ziare cotidiene, reviste ca
suplimente la ziare (tipărituri), comunicate de
presă tipărite, produse de imprimerie, articole
de legătorie, jurnale (tipărituri), jurnale (articole
tipărite), tipărituri, buletine de ştiri (materiale
tipărite).
35. Pregătire de publicaţii publicitare, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru terţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, abonamente la ziare, abonament
la ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, servicii de abonamente la ziare, pentru
terţi, organizare pentru dispunerea de spaţiu
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publicitar în ziare, servicii de publicitate în presă,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, consultanţă privind publicitatea
în presă, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, difuzare
de anunţuri publicitare, realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi, plasarea de anunţuri
publicitare pentru terţi, promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin intermediul anunţurilor
publicitare pe pagini de internet, servicii de
comercializare, servicii de vânzare, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
informare a consumatorilor, publicare de texte
publicitare, redactare de texte publicitare.

39. Distribuirea de ziare (livrare), livrare,
expediere şi distribuţie de ziare şi reviste,
distribuirea revistelor (livrare).
41. Editare de publicaţii, publicare de
publicaţii periodice, furnizare de publicaţii on-
line nedescărcabile, publicare de materiale
şi publicaţii tipărite altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, publicare
de ziare, publicare multimedia a ziarelor,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri altele
decât cele publicitare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicarea de produse
de imprimerie, publicarea de reviste pentru
consumatori, servicii de publicare de reviste,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare de jurnale, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
de texte, altele decât cele publicitare sub
formă de mijloace electronice nedescărcabile,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, servicii de publicare a publicaţiilor
periodice şi neperiodice, altele decât textele
publicitare, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 07342
(151) 15/10/2020
(732) CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL

- GEORGE COŞBUC - BISTRIŢA,
STR. ALBERT BERGER NR. 10,
JUDEŢ BISTRIŢA- NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
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)

IGF OSCAR ÎN FOLCLOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

16. Afişe publicitare din hârtie sau carton,
produse de imprimerie, periodice şi publicaţii
neperiodice, cărţi, semne de cărţi, reviste
(publicaţii periodice), broşuri, albume (tipărituri),
foi volante (tipărituri), postere, cataloage,
fotografii, afişe din hârtie sau carton, calendare,
jurnale şi agende, carneţele (papetărie), carnete
(papetărie), tipărituri, orare imprimate, invitaţii
(papetărie), felicitări (tipărite), suporturi pentru
cărţi, cutii pentru ambalat, din hârtie sau
carton, plicuri (papetărie), fluturaşi publicitari,
stilouri, creioane, pixuri ca articole de papetărie,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale, materiale
didactice, gravuri şi reproduceri ale acestora
(tipărituri), reproduceri de artă grafică (tipărituri),
reproduceri artistice tipărite, pancarte din carton
sau hârtie.
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41. Activităţi muzicale şi culturale, divertisment,
educaţie, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
coordonare de evenimente educative, culturale
şi de divertisment, servicii de divertisment,
inclusiv interpretări artistice, susţinerea de
concerte şi reprezentaţii în direct, organizarea
de festivaluri şi spectacole (educaţie sau
divertisment), centre de divertisment, organizare
de competiţii şi ceremonii de decernare de
premii, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
spectacole, producţie şi realizare de programe
şi emisiuni radio şi TV, divertisment, spectacole,
publicarea de materiale multimedia online,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea de
conferinţe, congrese şi seminarii, cursuri de
instruire în tabere educative, toate serviciile
enumarate anterior în legătură cu folclor şi
cultură.

───────

(210) M 2020 07343
(151) 15/10/2020
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., STR.

ZORILOR NR. 1, JUDEŢ ALBA,
PETRESTI, ALBA, 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)
ELIS

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

19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale de construcţie
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri
dejoacă, nu din metal, piatră de pavare,
construcţii prefabricate nemetalice, secţiuni
nemetalice prefabricate de construcţii, elemente
prefabricate de construcţii, din beton, betofi,
beton armat, mortar, garduri nemetalice, stâlpi
şi panouri de gard nemetalici, grinzi de gard
nemetalice, garduri din zale nemetalice, garduri
nemetalice pentru împrejmuirea copacilor, stâlpi

T nemetalici pentru garduri, blocuri de
zidărie, scări nemetalice (trepte), cărămidă
pentru şemineuri, împrejumuiri din piatră
pentru şemineuri (mantale şi poliţe), jardiniere
din beton, palisade (borduri) din beton,
socluri nemetalice (structuri), rigole (nemetalice),
suporturi nemetalice pentru rigole, bolţari,
piatră pentru borduri, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri din plastic pentru
peisagistică, balustrade si borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, materiale de
construcţii pentru carosabil nemetalice, panouri
de semnalizare nemetalice, neluminoase,
nemecanice, benzi nemetalice de avertizare
sonoră, benzi gudronate (construcţii), piatra
cubică, ornamente de piatră, tuburi rigide
nemetalice (construcţii), cămine de vizitare
(nemetalice), instalaţii şi conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale şi menajere şi capace pentru
acestea (nemetalice), bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, denivelări nemetalice pe
şosea pentru încetinirea traficului.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, managementul afacerilor,
administrarea magazinelor, organizare,
coordonare si planificare de evenimente în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), funcţii administrative, servicii
de analiză a datelor comerciale, sistematizarea
şi înregistrarea datelor în baze de date
informatice, distribuire de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare de
mesaje publicitare pe toate suporturile, publicare
de texte şi/sau de imagini publicitare, regruparea
pentru alte persoane, cu excepţia transportului,
a produselor din clasa 19, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse.
37. Pavare şi pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
şi accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de stratificare a
betonului, servicii de teraşare, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje, servicii
de ridicare de garduri, reparaţii de garduri,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
trepte, servicii de construcţii de infrastructură,
servicii decanalizare, înlocuirea, întreţinerea,
curăţarea conductelor de canalizare.
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39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
42. Servicii de proiectare, design şi arhitectură,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
de produse noi, proiectare de acoperiri de
pardoseală, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structuri, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare.

───────

(210) M 2020 07344
(151) 15/10/2020
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., STR.

ZORILOR NR. 1, JUDEŢ ALBA,
PETRESTI, ALBA, 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)

ELIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale de construcţie
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri
dejoacă, nu din metal, piatră de pavare,
construcţii prefabricate nemetalice, secţiuni
nemetalice prefabricate de construcţii, elemente
prefabricate de construcţii, din beton, betofi,
beton armat, mortar, garduri nemetalice, stâlpi
şi panouri de gard nemetalici, grinzi de gard
nemetalice, garduri din zale nemetalice, garduri

nemetalice pentru împrejmuirea copacilor, stâlpi
T nemetalici pentru garduri, blocuri de
zidărie, scări nemetalice (trepte), cărămidă
pentru şemineuri, împrejumuiri din piatră
pentru şemineuri (mantale şi poliţe), jardiniere
din beton, palisade (borduri) din beton,
socluri nemetalice (structuri), rigole (nemetalice),
suporturi nemetalice pentru rigole, bolţari,
piatră pentru borduri, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri din plastic pentru
peisagistică, balustrade si borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, materiale de
construcţii pentru carosabil nemetalice, panouri
de semnalizare nemetalice, neluminoase,
nemecanice, benzi nemetalice de avertizare
sonoră, benzi gudronate (construcţii), piatra
cubică, ornamente de piatră, tuburi rigide
nemetalice (construcţii), cămine de vizitare
(nemetalice), instalaţii şi conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale şi menajere şi capace pentru
acestea (nemetalice), bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, denivelări nemetalice pe
şosea pentru încetinirea traficului.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, managementul afacerilor,
administrarea magazinelor, organizare,
coordonare si planificare de evenimente în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), funcţii administrative, servicii
de analiză a datelor comerciale, sistematizarea
şi înregistrarea datelor în baze de date
informatice, distribuire de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare de
mesaje publicitare pe toate suporturile, publicare
de texte şi/sau de imagini publicitare, regruparea
pentru alte persoane, cu excepţia transportului,
a produselor din clasa 19, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse.
37. Pavare şi pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
şi accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de stratificare a
betonului, servicii de teraşare, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje, servicii
de ridicare de garduri, reparaţii de garduri,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
trepte, servicii de construcţii de infrastructură,
servicii decanalizare, înlocuirea, întreţinerea,
curăţarea conductelor de canalizare.
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39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
42. Servicii de proiectare, design şi arhitectură,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
de produse noi, proiectare de acoperiri de
pardoseală, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structuri, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare.

───────

(210) M 2020 07345
(151) 15/10/2020
(732) TODOCERAM RETAIL S.R.L.,

COMUNA NOJORID, NR.291A,
JUDEŢ BIHOR, SAT NOJORID,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Interioo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile pentru gătit, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
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privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, 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, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor.

───────

(210) M 2020 07346
(151) 15/10/2020
(732) DING COMMUNICATION SRL,

STR. CONSTANTIN GHERCU NR.
14, ETAJ 5, BUCURESTI, 060201,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FLIPPY

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

5. Geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool.
9. Măști de protecție, nu pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2020 07347
(151) 15/10/2020
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM

45+500, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, SAT SĂRĂȚEL,
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
TeraPlast profile PVC

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și

bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comerţ
cu ridicata şi amănuntul, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 07348
(151) 15/10/2020
(732) VICTOR BUTU, SOS.

PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. B, ET. 7, AP. 68, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZONURE

(531) Clasificare Viena:
03.11.10; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Senzori de monitorizare locuinţe, senzori
antiefracţie, senzori de incendiu, senzori de
fum, senzori de gaz, senzori de alarmă,
senzori pentru detectarea deschiderii şi închiderii
geamurilor şi uşilor, senzori de monitorizare
autovehicule, senzori pentru măsurarea vitezei,
senzori pentru pomire-oprire, senzori pentru
nivelul de ulei, senzori de nivel pentru lichide,
senzori electronici de control pentru motoare,
senzori de uzură pentru plăcuţe de frână,
becuri, prize, întrerupătoare, încuietori electrice
inteligente, video-interfoane, camera IP wireless,
ochelari 3D, interfeţe audio, camere video,
întrerupătoare cu celulă (electricitate), cipuri
(circuite integrate), dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator
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înregistrate, programe de operare pe/calculator
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, programe pe calculator (software
descărcabil), software pentru jocuri pe calculator
stocate, aplicaţii software pentru calculator
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran
înregistrat sau descărcabil, brăţări inteligente,
contoare/aparate de măsură, asistenţi personali
digitali, aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinii, compact
discuri, DVD-uri, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, huse
de protecţie pentru asistenţi digitali (PDA-uri),
dispozitive pentru stingerea incendiilor, alarme
acustice/alarme sonore, adaptoare electrice,
sonerii de alarmă, electrice, amplificatoare,
interfeţe audio, receptoare audio şi video,
mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
aparate de fotografiat (fotografie), încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, căşti
pentru comunicare la distanţă, senzori de
parcare pentru vehicule, portofele electronice
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), căşti de radio, detectoare cu infraroşu,
laptopuri, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, mănuşi dotate cu senzori,
suporturi adaptate pentru laptopuri.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,

îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, cizme
(articole de încălţăminte), cizme pentru sporturi
(articole de încălţăminte), chiloţi tip boxeri,
sutiene, camizole, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile
(îmbrăcăminte), rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), veste de
pescuit, pantofi de fotbal/ghete de fotbal,
încălţăminte, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii
tip salopetă, echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte), chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, mănuşi cu un deget,
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători
de urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare
pentru gât/ protecţii pentru gât, articole de
îmbrăcăminte cu protecţie solară, eşarfe pentru
cap, cravate, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, paltoane bărbăteşti/pardesie,
jachete cu glugă (parka), pelerine, mantale,
jupe, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de
schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, papuci, furouri (lenjerie de
corp), şosete, articole sport din jerseu, pantofi
de sport, maieuri sport, portjartiere, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare),
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, pantaloni (am.), chiloţi, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, veste /jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, costume din neopren pentru schi
nautic.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
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clasele 9, 18 si 25, din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţa,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetate şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, creare
de aplicatii software, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software lot, ale
calculatorului, servicii de web design.

───────

(210) M 2020 07350
(151) 15/10/2020
(732) Mavericks Ads SRL, STR.

ERNEST JUVARA 18, ETAJ 3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060104,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mavericks

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:indigou (HEX
#512d7f), portocaliu (HEX #ff5b01)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 07351
(151) 15/10/2020
(732) SC ZURZUR DIN LEMN SRL, STR.

ŞOSEAUA NICOLINA NR. 8, BLOC
937A, ETAJ 8, APT. 28, JUD. IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZURZUR din lemn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din lemn, umerașe de haine
nemetalice, cutii din lemn, cutii decorative
de lemn, cutii portabile (recipiente) din lemn,
coșuri decorative din lemn, cutii de depozitare
(lemn), cutii pentru stivuit (lemn), cutii de
lemn pentru sticle, recipiente pentru ambalare
confecționate din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, plăci confecționate
din lemn, nu pentru construcţii, figurine din lemn,
obiecte de artă din lemn, modele ornamentale
realizate din lemn, cârlige confecționate din
lemn pentru perdele, mânere din lemn pentru
ferestre, uşi şi sertare, rame din lemn pentru
tablouri, forme confecționate din lemn pentru
rame de tablou, cutii asamblate pentru ambalat
din lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
cutii de scrisori, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, ornamente
pentru cadre (rame din lemn), tăvi din lemn
care pot fi stivuite, machete la scară redusă
(ornamente) din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din lemn, ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
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brad, elemente decorative pentru ferestre,
respectiv: mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea ferestrelor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru închiderea
ferestrelor, închizători pentru fixarea ferestrei,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, trofee de lemn, mobilier
din lemn, vase din lemn pentru plante,
decoraţiuni de perete din lemn, decoraţii pentru
masă (ornamente) confecţionate din lemn.
28. Ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
jucării din lemn, jucării educative din lemn.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din lemn, umerașe
de haine nemetalice, cutii din lemn, cutii
decorative de lemn, cutii portabile (recipiente)
din lemn, coșuri decorative din lemn, cutii de
depozitare (lemn), cutii pentru stivuit (lemn),
cutii de lemn pentru sticle, recipiente pentru
ambalare confecționate din lemn, recipiente sub
formă de cutii confecționate din lemn, plăci
confecționate din lemn, nu pentru construcţii,
figurine din lemn, obiecte de artă din lemn,
modele ornamentale realizate din lemn, cârlige
confecționate din lemn (perdele), mânere din
lemn pentru ferestre, uşi şi sertare, rame din
lemn pentru tablouri, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, cutii asamblate
pentru ambalat din lemn, panouri decorative
din lemn (mobilier), cutii de scrisori, din lemn,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, ornamente pentru cadre (rame din
lemn), tăvi din lemn care pot fi stivuite, machete
la scară redusă (ornamente) din lemn, machete
de figurine (ornamente) confecționate din lemn,
ornamente de sărbători din lemn, nu ornamente
pentru brad, elemente decorative pentru
ferestre, respectiv: mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
închiderea ferestrelor, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, opritoare pentru ferestre,
nu din metal sau cauciuc, elemente pentru
fixarea ferestrelor, nemetalice, trofee de lemn,
mobilier din lemn, vase din lemn pentru plante,
decoraţiuni de perete, din lemn, decoraţii pentru
masă (ornamente) confecţionate din lemn,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu excepția
articolelor de iluminat și a dulciurilor), jucării
din lemn, jucării educative din lemn (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin

corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă.

───────

(210) M 2020 07352
(151) 15/10/2020
(732) SC BIG CONF PRODUCTION SRL,

STR. CALEA NAȚIONALĂ, NR.1,
JUD. BOTOŞANI, BOTOȘANI,
710001, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FUSED WORLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12; 26.11.08

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru femei și
bărbați, veste, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte),
trenciuri (îmbrăcăminte), treninguri, topuri
(îmbrăcăminte), taioare, taioare-pantalon,
bandane (fulare), bluze, blugi, blazere, bermude,
body (îmbrăcăminte), bluzoane (îmbrăcăminte),
bolerouri (îmbrăcăminte), cămăși, cardigane,
costume, flanele (îmbrăcăminte), fuste, fuste-
pantaloni, geci, glugi (îmbrăcăminte), gulere
(îmbrăcăminte), hanorace, jachete, jachete
cu două fețe, jerseuri, maiouri, mantouri,
mănuși, paltoane, pantaloni, pardesiuri,
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ponchouri, pulovere, rochii, salopete, sarafane,
șalvari, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte termice nu încălzite electric,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte din denim, bretele
de îmbrăcăminte, brâuri (îmbrăcăminte), centuri
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
centuri din piele (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chimonouri
(îmbrăcăminte), colanți, corsete (îmbrăcăminte),
curele (îmbrăcăminte), eșarfe, fulare, șaluri,
șosete.

───────

(210) M 2020 07353
(151) 15/10/2020
(732) CAIA ADVERTISE, COMUNA

PECIU NOU, NR. 263, CAM. NR.1,
JUD. TIMIŞ, SAT PECIU NOU,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CAIA ADVERTISE

(531) Clasificare Viena:
27.01.01; 26.01.02; 27.05.01

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

9. Programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea şi căutarea în bazele de date

online, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-uri
web, software pentru gestionarea unui magazin
online, grafică digitală (software descărcabil),
software social, software de comunicații,
software de telecomunicaţii, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale,
platforme de software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, pentru rețele sociale, aplicație
software, descărcabilă, pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, software pentru administrarea
conținutului web (WCM).
35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop commercial
sau publicitar, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii online
de prelucrare de date, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/10/2020

consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de întâlniri
de afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing.
42. Servicii de administrare de site-uri web
și hosting online pentru terți, Managementul
proiectelor IT, Servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice.

───────

(210) M 2020 07355
(151) 15/10/2020
(732) CALIPSO S.R.L.

, STR. CRIŞAN, NR.3, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MACATO CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08; 29.01.13

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

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

oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07356
(151) 15/10/2020
(732) SC LOVE & EDUCATION SRL,

STR. SARARIE NR.6, CAMERA
2, ET.1, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Gradinita online
love & education

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.09

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
093454), roşu (Pantone 093453), gri
(Pantone 757575)

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

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

───────
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(210) M 2020 07358
(151) 15/10/2020
(732) PPG ROMANIA S.A., STR.

CATANOAIA NR. 33, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STR. GEORGE CĂLINESCU 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OSKAR TENCUIALA/ADEZIV

PENTRU POLISTIREN CU
MICROSFERE CERAMICE

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, apă acidulată pentru reîncărcarea
bateriilor/apă acidulată pentru reîncărcarea
acumulatorilor, albumină (brută, animală sau
vegetală), hârtie cu albumină, albumină iodată,
albumină de malț, albumină animal (materie
primă), preparate bacteriere, altele decât cele
de uz medical sau veterinare, preparate
bacteriologice, altele decât cele de uz medical
sau veterinar, preparate bacteriologice pentru
acetificare, balsam de gurjum pentru utilizare
în fabricarea lacurilor, hârtie baritată, produse
de conservare a berii, produse de decantare şi
conservare a berii, pânză pentru schiţe, hârtie
pentru schiţe, lichid de frână, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentară, caolin/argilă china/lut china, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus/filme
cinematografice, sensibilizate dar neexpuse,
preparate de clarificare/preparate de purificare,
agenţi de răcire pentru vehicule cu motor, hârtie
diazo, noroi de foraj, substanţe de umplere
a cavităţii arborilor (silvicultură), preparate
enzimatice pentru scopuri industriale, preparate
enzimatice pentru industria alimentară, enzime
pentru scopuri industriale, enzime pentru

industria alimentară, tablă ferotipie (fotografie),
materiale de filtrare a substanţelor vegetale,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
cleirea vinului, material fisionabil pentru energia
nucleară, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, fluide pentru circuitele
hidraulice/lichide pentru circuitele hidraulice,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, combustibil pentru reactoarele
nucleare, pământul lui fuller utilizat în industria
textilă, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, ceară de
altoire pentru arbori, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), lecitină (materie primă),
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, hârtie de turnesol,
argilă grasă, coajă de mangrove pentru scopuri
industriale, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinare, fermenţi
de lapte pentru scopuri chimice, fermenţi de
lapte pentru industria alimentară, fermenţi de
lapte pentru scopuri industriale, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, produse de
demulare pentru matriţe, produse de limpezire
a mustului, pulpă de hârtie, ghivece de turbă
pentru horticultură, hârtie fotometrică, hârtie
fotografică, plăci fotosensibile, preparate de
reglare a creşterii plantelor, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, pământ de flori, lichid
de servodirecţie, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, hârtie indicatoare, alta
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, apă de mare pentru scopuri
industriale, substanţe pentru conservarea
seminţelor, hârtie autorevelatoare (fotografie),
pânză sensibilizată pentru fotografie, plăci
fotografice sensibilizate, plăci sensibilizate
pentru tipărirea offset, hârtie sensibilizată, filme
sensibilizate, neexpuse, săpun (metalic) pentru
scopuri industriale, funingine pentru scopuri
industriale sau agricole, amidon pentru scopuri
industriale, proteină (materie primă), proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
proteine pentru industria alimentară, sare, brută,
sare gemă, pământ pentru culturi, celule stem,
altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, făină de tapioca pentru scopuri
industriale, extracte de ceai pentru utilizare în
fabricarea de produse farmaceutice, extracte
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de ceai pentru industria alimentară, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
cosmetic, hârtie de turnesol, reactiv chimic,
lichid de transmisie, pulpă de lemn, filme de
radiografie, sensibilizate dar neexpuse.
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă, benzi anti-corozive, preparate anti-mătuire
pentru metale, badigeon, balsam de canada,
preparate de legare pentru vopsele/aglutinanţi
pentru vopsele, fixatori pentru acuarele, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe
de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, mordanți, mordanţi pentru articolele
din piele, mordanţi pentru lemn, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului/strat de acoperire pentru şasiul
vehiculului.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
voliere (structuri), nemetalice, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, construcţii, nemetalice,
cabane, nemetalice, colibe, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, ciment
pentru cuptoare, lemn pentru butoaie/doage de
lemn, cuşti pentru găini, nemetalice, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, argilă refractară/
şamotă (material refractar ars), matriţe de
turnătorie, nemetalice, cutii poştale din zidărie,
catarge pentru steaguri (structuri), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, cocini pentru
porci, nemetalice, grajduri, nemetalice, case
prefabricate (ansambluri), nemetalice, plăci şi
benzi din material sintetic pentru marcarea
drumurilor, eşafodaje, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,

ciment sau marmură, statui din piatră, ciment
sau marmură, silozuri, nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, lucrări de zidărie din
piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, verande (structuri), nemetalice,
patinoare (structuri), nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, rezervoare din zidărie, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, închirierea de spațiu
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, licitație, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, audit, investigații
privind afacerile, cercetare privind afacerile,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, facturare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
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amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții
pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte întreprinderi), testarea
psihologică pentru selectarea personalului,
relatii publice, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, închirierea de material
publicitar servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele farmaceutice, sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, scrierea de Curriculum Vitae pentru
terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.

───────

(210) M 2020 07359
(151) 15/10/2020
(732) GRUP PETROL MARIN SA,

INCINTA PORT 34, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MOBEXEL GPM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

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

clase:
20. Mobilă.
35. Servicii de comerţ cu articole de mobilier.

───────

(210) M 2020 07360
(151) 15/10/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZUINE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

cu capu`n ZORI

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.11
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(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F8BB08)

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

35.  Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de

administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
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vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații

online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
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promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de
linkuri la baze de date computerizate și la
internet, furnizare de alerte de notificare prin
e-mail, prin intermediul internetului, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele
sociale, furnizare de camere de chat online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet sau la baze de date,
furnizare de echipamente pentru televiziune

pentru transmisii din locații exterioare, furnizare
de forumuri online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizare de
linii de chat pe internet, furnizarea accesului
la de servere online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (ITPV),
servicii de furnizare a accesului la internet,
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servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (ISP), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere

de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41.  Acordarea de premii în educație,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune,
creșe (educație), demonstrații în direct pentru
divertisment, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, desfășurare de expoziții
în scop de divertisment, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți (educaţie), difuzare de programe de
divertisment preînregistrate, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment difuzat prin televiziune
prin rețele IP, divertisment sub formă de
televiziune pe telefonul mobil, divertisment de
genul reprezentațiilor de balet, divertisment
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de natura emisiunilor de știri televizate,
divertisment de tipul competițiilor de ridicare
a greutății, divertisment de tipul competițiilor
desfășurate pe pistă și pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii

de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-
un site internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/10/2020

cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor

contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
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mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
nedescărcabile, publicare de reviste pe internet,
nedescărcabile, publicare electronică de texte
și materiale tipărite, nedescărcabile, cu excepția
textelor publicitare, pe internet, publicare pe
internet a unui ziar, nedescărcabil, pentru clienți,
publicare online de ziare electronice, publicarea
de materiale multimedia online, nedescărcabile,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii

ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
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furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări
audio și video nedescărcabile, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment prestate de muzicieni,
servicii de divertisment prin intermediul jocurilor
video, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
referitoare la jocurile de popice, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,

simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 07361
(151) 15/10/2020
(732) PPG ROMANIA S.A., STRADA

CATANOAIA NR. 33, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STRADA GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
OSKAR VOPSEA/GLET
CREMA CU COLAGEN

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, apă acidulată pentru reîncărcarea
bateriilor/apă acidulată pentru reîncărcarea
acumulatorilor, albumină (brută, animală sau
vegetală), hârtie cu albumină, albumină iodată,
albumină de malț, albumină animală (materie
primă), preparate bacteriere, altele decât cele
de uz medical sau veterinare, preparate
bacteriologice, altele decât cele de uz medical
sau veterinar, preparate bacteriologice pentru
acetificare, balsam de gurjum pentru utilizare
în fabricarea lacurilor, hârtie baritată, produse
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de conservare a berii, produse de decantare şi
conservare a berii, pânză pentru schiţe, hârtie
pentru schiţe, lichid de frână, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentară, caolin/argilă china/lut china, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus/filme
cinematografice, sensibilizate dar neexpuse,
preparate de clarificare/preparate de purificare,
agenţi de răcire pentru vehicule cu motor, hârtie
diazo, noroi de foraj, substanţe de umplere
a cavităţii arborilor (silvicultură), preparate
enzimatice pentru scopuri industriale, preparate
enzimatice pentru industria alimentară, enzime
pentru scopuri industriale, enzime pentru
industria alimentară, tablă ferotipie (fotografie),
materiale de filtrare a substanţelor vegetale,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
cleirea vinului, material fisionabil pentru energia
nucleară, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, fluide pentru circuitele
hidraulice/lichide pentru circuitele hidraulice,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, combustibil pentru reactoarele
nucleare, pământul lui fuller utilizat în industria
textilă, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, ceară de
altoire pentru arbori, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), lecitină (materie primă),
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, hârtie de turnesol,
argilă grasă, coajă de mangrove pentru scopuri
industriale, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinare, fermenţi
de lapte pentru scopuri chimice, fermenţi de
lapte pentru industria alimentară, fermenţi de
lapte pentru scopuri industriale, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, produse de
demulare pentru matriţe, produse de limpezire
a mustului, pulpă de hârtie, ghivece de turbă
pentru horticultură, hârtie fotometrică, hârtie
fotografică, plăci fotosensibile, preparate de
reglare a creşterii plantelor, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, pământ de flori, lichid
de servodirecţie, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, hârtie indicatoare, alta
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, apă de mare pentru scopuri
industriale, substanţe pentru conservarea
seminţelor, hârtie autorevelatoare (fotografie),
pânză sensibilizată pentru fotografie, plăci

fotografice sensibilizate, plăci sensibilizate
pentru tipărirea offset, hârtie sensibilizată, filme
sensibilizate, neexpuse, săpun (metalic) pentru
scopuri industriale, funingine pentru scopuri
industriale sau agricole, amidon pentru scopuri
industriale, proteină (materie primă), proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
proteine pentru industria alimentară, sare, brută,
sare gemă, pământ pentru culturi, celule stem,
altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, făină de tapioca pentru scopuri
industriale, extracte de ceai pentru utilizare în
fabricarea de produse farmaceutice, extracte
de ceai pentru industria alimentară, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
cosmetic, hârtie de turnesol, reactiv chimic,
lichid de transmisie, pulpă de lemn, filme de
radiografie, sensibilizate dar neexpuse.
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă, benzi anti-corozive, preparate anti-mătuire
pentru metale, badigeon, balsam de canada,
preparate de legare pentru vopsele/aglutinanţi
pentru vopsele, fixatori pentru acuarele, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe
de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, mordanți, mordanţi pentru articolele
din piele, mordanţi pentru lemn, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi [agenţi de
uscare] pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului/strat de acoperire pentru şasiul
vehiculului
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
voliere (structuri), nemetalice, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, construcţii, nemetalice,
cabane, nemetalice, colibe, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, ciment
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pentru cuptoare, lemn pentru butoaie/doage de
lemn, cuşti pentru găini, nemetalice, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, argilă refractară/
şamotă (material refractar ars), matriţe de
turnătorie, nemetalice, cutii poştale din zidărie,
catarge pentru steaguri (structuri), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, cocini pentru
porci, nemetalice, grajduri, nemetalice, case
prefabricate (ansambluri), nemetalice, plăci şi
benzi din material sintetic pentru marcarea
drumurilor, eşafodaje, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, statui din piatră, ciment
sau marmură, silozuri, nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, lucrări de zidărie din
piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, verande (structuri), nemetalice,
patinoare (structuri), nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, rezervoare din zidărie, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, închirierea de spațiu
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, licitație, închirierea
panourilor de afişaj [panouri publicitare], ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, audit, investigații
privind afacerile, cercetare privind afacerile,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie

de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, facturare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții
pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte întreprinderi), testarea
psihologică pentru selectarea personalului,
relatii publice, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, închirierea de material
publicitar servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele farmaceutice, sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
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veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.

───────

(210) M 2020 07362
(151) 15/10/2020
(732) FUTURE GLASS, ȘOSEAUA

PANTELIMON, NR. 84, CAMERA
1, BL. 409B, SC. B, ET. 8, AP.
77, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FUTURE GLASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

clase:
37. Amenajarea spațiilor comerciale (instalare),
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
consolidarea solului, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de infrastructură, servicii de construcții și
reparații de clădiri, construire de fundații pentru
clădiri, construire de locuințe private, construire
de parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
vopsirea clădirilor, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul

proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind renovarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții) , amenajare de terenuri
(construcții), consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, servicii de reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii
şi mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de
șape, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele bazinelor, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, aplicarea de căptușeli
în tuneluri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
aplicarea unui strat protector pe suprafețele
cavităților, instalare de armături din mortar
pentru fundații, instalare de armături din mortar
pentru poduri, instalare de armături din mortar
pentru tuneluri, servicii de asfaltare, servicii
de construcţii clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
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magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de structuri din oțel,
construcție de terenuri de sport, construcție de
ziduri, construcție de verande, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
materiale sau parcare), servicii de construcții
de case pe bază de comandă, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de fabrici pe bază de comandă,
servicii de construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții de
infrastructură energetică, servicii de construcții
de infrastructură pentru comunicații, servicii
de construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, servicii de construcții
de terase, servicii de construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de
școli, construirea de aeroporturi, construirea
de centre comerciale, construirea de fabrici,
construirea de locuințe publice, consultații pentru
construcții, dinamitarea terenurilor, excavare,
drenare de teren, forare de tuneluri, furnizare
de informații online privind construirea de
clădiri, furnizare de informații pentru construcții,
referitoare la lucrări publice, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de
clădiri, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea acoperișului, lucrări de fundație, lucrări
de instalații sanitare, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare

de plafoane, șlefuirea betonului, servicii de
terasare, turnarea betonului, servicii de vopsire
și lăcuire, zugrăvirea caselor, montarea izolației
termice la clădiri.

───────

(210) M 2020 07363
(151) 15/10/2020
(732) SC IOSIDORO SRL, STR. TEIULUI

NR. 20, JUD. NEAMT, ROMAN,
021527, NEAMȚ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Nemteana artizani ai berii

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

32. Bere.
───────

(210) M 2020 07365
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GALLO

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210) M 2020 07366
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GALLO FAMILY VINEYARDS

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 07367
(151) 15/10/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

STRADA TINERETULUI NR 3, CAM
1, SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PODCAST TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18;
26.04.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07368
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GALLO FAMILY

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 07369
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BAREFOOT

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210) M 2020 07370
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 07371
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210) M 2020 07372
(151) 15/10/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

TINERETULUI NR. 3, CAM. 1,
SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PODCAST 24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.17; 26.11.03;
27.07.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07373
(151) 15/10/2020
(732) FLORINA ION, STR. VLASIEI NR.

10A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA
SILVIU-CEZAR ALUPEI, STR.
VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 2, ETJ. 3,
AP. 33, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASCIVICA

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

16. Ziare, publicații tipărite, tipărituri grafice,
bannere din hârtie, carton sau plastic.

───────

(210) M 2020 07374
(151) 15/10/2020
(732) LIANA-BIANCA MEREUȚĂ, STR.

HOREA, NR. 66, ET. 3, AP. 20,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

STAȚIA de CARTE locul
pentru pauza de citit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18; 26.11.02;
29.01.11

(591) Culori revendicate:maro ( Pantone 732)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de programe radio şi de
televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de caligrafie, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea congreselor,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, tehnoredactare
computerizată electronică, efectuarea de
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excursii cu ghid, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, instruire practică
(demonstraţii), biblioteci de cercetare dotate
cu lucrări de referință și arhive documentare,
consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri
pentru industria audiovizuală, editare de cărți
și recenzii, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de muzică, editare de publicații, editare
de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare muzicală,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, furnizare
de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de buletine informative
în domeniul jocurilor pe calculator, prin
intermediul poștei electronice, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line, furnizare de romane grafice
online care nu pot fi descărcate, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, microeditare, publicare de
afișe cu excepția celor publicitare, publicare
de anuare, publicare de broșuri , publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cântece, publicare

de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de jurnale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de partituri muzicale, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de povești, publicare de publicații periodice,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare de
reviste în format electronic pe internet, publicare
de reviste și cărți, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
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cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, altele decât cele publicitare, publicarea
de calendare, publicarea de cataloage cu
informații turistice, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de scenarii de teatru, publicarea
de versuri de cântece sub formă de carte,
publicarea de versuri de cântece sub formă
de foi volante, furnizarea de publicații de
literatură didactică, redactare de scenarii, nu
în scopuri publicitare, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, scriere de scenarii, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, servicii de agenție literară, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
cărți, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de paginare pentru alte scopuri decât
cel publicitar, servicii de prezentatori de radio
și de televiziune, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare on-line, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de redactare de scenarii,
servicii de reporteri de știri, servicii de scriere
la comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri nu în scopuri publicitare,

servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii pentru publicarea de ghiduri
de călătorie, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare și servicii de
agenție de bilete pentru evenimente, activități
culturale, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, agenții de
impresariat în domeniul teatral, agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii de
impresar), angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de impresar),
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, audiții pentru spectacole televizate
cu jocuri, centre de divertisment, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
de educație, spectacole cinematografice, servicii
de cluburi de fani (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
împrumut de cărți, concursuri cu cai, concursuri
televizate, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, distribuție de
filme, divertisment, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de ortografie, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, informații în materie de divertisment,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
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divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de concursuri de patinaj
pe rotile, divertisment sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, divertisment teatral,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, proiecții de filme cinematografice,
fotoreportaje, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
filme, furnizare de informații, comentarii și
articole în domeniul muzicii prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații on-
line în domeniul divertismentului, dintr-o bază
de date informatică de pe internet, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de

informații în domeniul muzicii, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare de
instalații de recreere, furnizare de instalații
de teatru, furnizare de instalații de joacă
pentru copii, furnizare de instalații pentru
cinematografe și teatre, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizare de instalații
recreative, furnizare de instalații pentru săli
de cinematograf, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3
nedescărcabile, furnizare de muzică în format
digital de pe internet nedescărcabile, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de servicii de citit povești pentru copii
prin telefon, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video nedescărcabile,
furnizare de programe televizate de știri,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de spații de joacă pentru
copii la stații de benzină, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de spații pentru
jucat go, furnizare de spații pentru jucat shogi,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare
de spații teatrale pentru arte interpretative,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizarea de instalații pentru
activități de recreere în aer liber, furnizarea de
instrucțiuni pentru jocul go, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, furnizarea de repertorii ale
teatrelor, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, furnizarea de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, grădini cu acces public (recreere),
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la videouri, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire la
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divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, informații
referitoare la recreere, informații în materie de
divertisment, informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, management artistic
de teatru, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, îndrumare (educație), organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de activități culturale pentru tabere de
vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de competiții,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de cluburi de fani (divertisment), organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri (divertisment), organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole de dans, organizare

de turnee de recreere, organizare de tururi
ghidate, organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare
de webinare, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de loterii, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea de
baluri, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea spectacolelor, picturi de portrete
(servicii artistice), pictură pe față, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de piese
de teatru și de spectacole muzicale,
planificarea de spectacole, planificarea de
recepții (divertisment), planificarea proiecțiilor
cinematografice, pregătire de efecte speciale
pentru diverstisment, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe de știri pentru cinema,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătire pentru copii în activități de
aventură, pregătirea de programe documentare
pentru cinema, pregătirea de texte, altele decât
cele publicitare pentru publicare, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, prezentare
de filme, pregătirea subtitrărilor pentru filme,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentare de piese
de teatru, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări
de recitaluri, producție de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de documentare,
producție de documentare cinematografice,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de spectacole de patinaj cu role,
producție de programe de televiziune în direct
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cu scop educativ, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
planificarea programelor de televiziune prin
cablu, punere la dispoziție de săli de
divertisment, punerea la dispoziție de jocuri,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, punerea
la dispoziție de saloane pentru jocuri japoneze
de go sau de shogi, punerea la dispoziție de
saloane pentru mahjong, regie artistică pentru
artiști scenici, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, regizare sau prezentare de piese,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii culturale, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii ale agențiilor
de divertisment, servicii ale cinematografelor,
servicii de agrement, servicii de animatori,
spectacole cinematografice, servicii de săli de
jocuri, servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau video,
servicii de centre de amuzament pentru taberele
de vacanță, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de conversații telefonice pentru
divertisment, servicii de convorbiri telefonice în
scop de divertisment, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin
internet nedescărcabile, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment pentru marele
public, servicii de divertisment prestate de
cântăreți, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate

de formații muzicale, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical animat, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment radiofonic și
televizat, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, servicii de divertisment referitoare la
jocuri cu întrebări și răspunsuri (quiz), servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio
și video, servicii de divertisment sub formă
de concursuri, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, servicii de galerii de artă, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare despre curse, furnizate prin
telefon, servicii de informare referitoare la
recreere, servicii de informații prin telefon
referitoare la divertisment, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de pictură murală, servicii de
planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii de spectacole cu laser,
servicii de spectacole cu laser (divertisment),
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii
de videotecă, servicii educative oferite de școli,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de clovni, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii prestate
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de biblioteci, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, servicii de producții pentru
radio pentru pregătirea continuă a personalului
didactic, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii recreative pentru persoanele
în vârstă, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
servicii specifice școlilor (educație), locuri
de joacă (divertisment, educație), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
spectacole de dans, spectacole cu animale,
spectacole de focuri de artificii, spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de televiziune prin satelit, studiouri
cinematografice, tabere de recreere, subtitrare,
tabere de vară (divertisment și educație),
turnee sub formă de servicii de divertisment,
furnizare de servicii de traducere, interpretarea
limbajului semnelor, prestare de servicii de
traducere, servicii de interpretare și traducere,
servicii de interpretariat, traducere în format
braille, transcriere în format braille, educație,
divertisment și sport, traducere lingvistică,
servicii de traducere.

───────

(210) M 2020 07376
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEAUTYONE ESTHETIC

EXPERT - BEAUTY EXPERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07377
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CRYOMED

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2020 07378
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ECOLASER

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────
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(210) M 2020 07379
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FACE LIFT PRO

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2020 07380
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EPPILYA

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2020 07381
(151) 15/10/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ PRUNE

USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI NEGRU

ARMURARIU NUCȘOARĂ

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 27.05.01; 04.01.03; 23.01.01;
23.01.25

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7679 C), auriu (Pantone Gold), negru
(Pantone Black C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aperitive alcoolice, bitter, coniac, cidru
alcoolic, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, lichioruri alcoolice, vin, whisky,
vodcă, spirtoase (băuturi), rom, perry, piquette,
lichioruri de mentă, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, cocktail-uri alcoolice, curacao.

───────
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(210) M 2020 07382
(151) 15/10/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

S.R.L., STR. CALUSEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOLYTE

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
preparate de curăţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi
nemedicinale, deodorante pentru uz uman
sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, cosmetice, balsam
pentru ţesături, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ceară pentru pardoseală, bețișoare
parfumate, înălbitor de rufe/preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, preparate pentru machiaj, parfumuri,
șampoane pentru animale de companie,
preparate pentru protecţia solară, şervetele

impregnate cu loțiuni cosmetice, servețele
\impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate pentru toaletă
nemedicinale, soluţii vaginale pentru îngrijirea
personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenţi
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 07383
(151) 15/10/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

S.R.L., STR. CALUSEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOGERMA CORPORATION

(531) Clasificare Viena:
26.05.04; 27.05.01; 29.01.03

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
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altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
preparate de curăţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi
nemedicinale, deodorante pentru uz uman
sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, cosmetice, balsam
pentru ţesături, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ceară pentru pardoseală, bețișoare
parfumate, înălbitor de rufe/preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, preparate pentru machiaj, parfumuri,
șampoane pentru animale de companie,
preparate pentru protecţia solară, şervetele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servețele
\impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate pentru toaletă
nemedicinale, soluţii vaginale pentru îngrijirea
personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenţi
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 07385
(151) 15/10/2020
(732) OLIVIA SPARTA S.R.L., SOS.

PANTELIMON NR. 255, CAMERA
2, BL. 43, SC. F, ET. 4, AP.
216, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MINOAS

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 05.01.16; 05.03.11; 26.02.01;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, online a uleiului
și a măslinelor, servicii de comandă online în
domeniul vânzărilor ale restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu.

───────
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(210) M 2020 07388
(151) 15/10/2020
(732) ALEXANDRA-DIANA BUCUR-

SABĂU, STR. APALINEI NR.106,
JUDEȚUL MUREȘ, MUN.REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Alesandra

(531) Clasificare Viena:
02.03.30; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, verde inchis,
maro, mov deschis

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte și pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte de stradă, jachete și sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii pentru femei,
costume de baie, mănuși (îmbrăcăminte), fuste.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii de mobilier
pentru păpuși (jucării), aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de joacă
educative (jocuri), balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), baloane pentru joacă,
blocuri de construcție (jucării), căluți-balansoar
(jucării), căsuțe de jucărie, corturi de joacă,
console de jocuri portabile, costume de carnaval
pentru copii, castele gonflabile pentru copii,
călușei (jucării), corzi de sărit, coșuri de baschet,

discuri de aruncat (jocuri cu inele), articole
de joacă și echipament pentru locuri de joacă
pentru copii, articole de joacă și echipamente
pentru terenuri de joacă, echipament pentru
înot (articole sportive), instrumente muzicale de
jucărie, jucării zburătoare cu telecomandă, jucării
vorbitoare, jucării inteligente, jucării muzicale,
jucării gonflabile, jucării din lemn, jucării din
plastic, jucării din metal, jucării din pânză, jucării
din cauciuc, jucării de pluș, jucării pentru nisip,
jocuri electronice cu caracter educațional.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de comenzi de cumpărare online, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, marketing şi
servicii de comerţ online şi offline cu produse
de îmbrăcăminte, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de încălțăminte,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de comerţ online şi offline cu
jucării.
42. Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar, creaţii de
modă, găzduire de conţinut digital, şi anume
găzduire de jurnale şi bloguri online.

───────

(210) M 2020 07389
(151) 15/10/2020
(732) DOCTORUL DE DINTI SRL, LOC.

PLOIEȘTI NR 568, JUDEȚUL
PRAHOVA, 107071, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
DOCTORUL DE DINTI SRL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii .
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale.

───────

(210) M 2020 07390
(151) 15/10/2020
(732) BLACK EIGHT S.R.L., CALEA

SAGULUI NR.55A, BLOC 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

PIRAMIDA

(531) Clasificare Viena:
07.05.01; 27.05.01; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu deschis, auriu
intens

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
divertisment, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizarea de loterii, servicii de
cazinouri (jocuri de noroc), servicii specifice
cazinourilor, furnizare de instalații pentru
cazinouri și pentru jocuri de noroc, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizare
de competiții pentru divertisment, organizare
și coordonare de competiții, organizare de
jocuri și competiții, administrare (organizare) de

competiții, organizare de competiții educative,
servicii de parcuri de distracție, servicii de jocuri
online, furnizare de jocuri video online, furnizarea
de jocuri de calculator online interactive,
nedescărcabile, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, nedescărcabile,
servicii de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare online de informații cu privire
la strategii pentru jocuri pe calculator și jocuri
video, furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de informații
online în domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
nedescărcabile, informații despre divertismentul
sub formă de jocuri pe calculator, furnizate
online dintr-o bază de date electronică sau
într-o rețea globală de comunicații, organizarea
de expoziții de artă în scopuri culturale sau
educaționale, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de expoziții cu scop
instructiv, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, organizare de expoziții în scop de
instruire.

───────
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(210) M 2020 07391
(151) 15/10/2020
(732) VIOLETA-LUIZA PENESCU, STR.

SPĂTARULUI NR. 6, ET. 1, AP.
12, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTIAN-IULIAN GREȘANU,
STR. VASILE LASCĂR NR.
23-25, ET. 1, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEDA

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01

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

16. Albume, atlase, cărţi broşate, cărţi, culegeri
de exerciții, tipărituri grafice, manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), materiale tipărite, publicaţii
tipărite, cărţi de cântece, cărţi de scris sau de
colorat.
41. Publicarea cărţilor, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2020 07393
(151) 15/10/2020
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ESENTIA BY DR. PHYTO

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
diedetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungide, erbicide.

───────

(210) M 2020 07394
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB CANDLES SRL, STR.

VALEA LUNGĂ NR. 52A, SECTOR
6 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ali-baba.ro FMCG
Wholesale Distribution

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15; 15.03.09

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, roz,
mov, galben, portocaliu, alb, gri, verde
deschis

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
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poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, relaţii publice, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, marketing cu public ţintă.

───────

(210) M 2020 07395
(151) 15/10/2020
(732) AMAZING EVENTS SRL, STR.

ANTON BACALBAȘA NR. 1,
BLOC 26, SCARA 3, ETAJ 3, AP.
40, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Home-Mag
Magazinul Casei Tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.10; 26.03.01;
26.13.25

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

24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de pat
și pături, cuverturi, perdele dantelate, perdele
pentru duș, perdele din vinil, draperii (perdele

groase), perdele din plasă, perdele din material
plastic, perdele din plastic pentru cabine de
duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie de
uz casnic, lenjerie de pat de frotir, articole de
menaj textile (lenjerie de masă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala, publicitate online,
servicii de comenzi de cumpărare online,
servicii de comenzi de cumpărare online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice.

───────
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(210) M 2020 07396
(151) 15/10/2020
(732) Forumul Democrat al Germanilor

Sibiu, STR. G-RAL MAGHERU
NR. 1-3, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550185, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

I love SB

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 02.09.01

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

clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii
de publicitate în presă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de promovare a imaginii
partidului politic, previziuni și analize economice,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, analiză de previziuni economice în
scopuri comerciale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de consultanță privind promovarea

campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
privind gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri în scopuri politice.
36. Servicii de strângere de fonduri în scopuri
politice, strângerea de fonduri în scopuri
electorale precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice, coordonarea strângerilor
de fonduri, colectarea de fonduri și sponsorizare,
organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
41. Organizare de reuniuni cu scop cultural,
educative sau de divertisment și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea și
conducerea de congrese, realizare, coordonare
și organizare de congrese, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea
de evenimente politice cu scop cultural,
educativ, organizarea de manifestări culturale,
mese rotunde şi seminarii, instruire politică
efectuată prin mass-media, desfăşurarea de
activităţi politice cu scop cultural, educative
sau de divertisment, instruire educativă,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate
nedescărcabile, publicare de reviste, furnizare
online de reviste cu articole pe teme politice
care nu pot fi descărcate, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, publicare de calendare de evenimente,
publicarea de reviste electronice, furnizarea
de publicaţii online, publicarea online de cărţi
şi reviste electronice, publicarea de reviste
în format electronic pe internet, publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite, publicarea
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de reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, organizare de programe
de instruire pentru tineri, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri în vederea pregătirii
in domeniul politic, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
în domeniul politic pentru tineri și adulți,
organizarea de mitinguri, întruniri cu caracter
electoral, organizarea de conferinţe şi congrese,
activităţi cu caracter sportiv şi cultural pentru
nominalizarea şi susţinerea candidaţilor în
campanii electorale, publicaţii de texte altele
decât cele publicitare şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii, toate
acestea cu scop cultural, educativ, organizarea
de activităţi social-ştiinţifice, conferinţe cu
diverse tematici, organizarea de spectacole în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.
45. Organizarea reuniunilor politice, servicii de
lobby politic, oferirea către terți a sprijinului în
scop social de către un grup organizat sub forma
unui partid politic, servicii juridice, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului

───────

(210) M 2020 07397
(151) 15/10/2020
(732) SC DOCUDRAMA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOCUDRAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de relații media, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, publicitate prin televiziune.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
furnizare de filme cinematografice, video
și programe de televiziune, producție
cinematografică, video și programe de
televiziune, post producție cinematografică
video și programe de televiziune, proiecția
de filme cinematografice și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de expoziții, târguri cu scop cultural,
educative sau de divertisment, organizarea
și susținerea de congrese, simpozioane,
colocvii, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, dublări, tehnoredactare
computerizată electronica, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului: producții
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
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la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, servicii
de reporteri de știri, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
raportare fotografică, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole: producția de spectacole,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare:
organizarea și susținerea de simpozioane,
divertisment de televiziune: furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producții
de teatru, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, regie artistica pentru spectacole,
gestionarea sălilor de spectacole.

───────

(210) M 2020 07398
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB CANDLES SRL, STR.

VALEA LUNGĂ NR. 52A, SECTOR
6 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Aleksander
MEDICAL SUPPLIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 24.13.25

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, relaţii publice, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, marketing cu public ţintă.

───────
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(210) M 2020 07399
(151) 15/10/2020
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU NR. 99, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SENNAMAX

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

5. Produse farmaceutice de uz uman,
medicamente, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, laxative,
toate acestea destinate tratării afecțiunilor
digestive sau menținerii aparatului digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrația comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07400
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB IMPEX SRL, STR.

CATINEI NR. 13, BL. P37, SC. 2,
AP. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

aliweb.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.13; 13.01.01; 02.01.23;
01.03.07

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu, roșu închis

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea

de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
activităţi de comerţ online şi offline cu produse
din clasa 4, respectiv: lumânări parfumate,
lumânări pentru pomul de Crăciun, lumânări/
conice.

───────

(210) M 2020 07401
(151) 15/10/2020
(732) ALICE MIHAELA MITU, STR.

CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
13, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SIGURANȚĂ COPII
Grow, Play, Stay Safe!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.01.16; 02.03.16; 02.05.27;
18.07.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCF01), gri (HEX #E6E7E8), negru
(HEX #000000))

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

41. Servicii de educație și instruire în domeniul
prevenirii accidentelor mecanice, termice sau
chimice în rândul bebelușilor, copiilor mici,
preadolescenților și adolescenților
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───────

(210) M 2020 07402
(151) 15/10/2020
(732) MIHAI CONSTANTIN, STR. CANTA

NR. 46, BL. 549, SC. D, ET.2,
AP. 6, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

SCORPIONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;
03.09.16

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru, alb

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole de acoperire a capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, echipament sportiv
(îmbrăcăminte, încălțăminte).
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu articole
de încălţăminte, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu articole de încălţăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu articole
de acoperire a capului, servicii de comerţ cu

ridicata în legătură cu articole de acoperire
a capului, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu echipament sportiv,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu echipament sportiv, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
pregătire în judo, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de loterii, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de evaluare a
stării fizice pentru antrenamente, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de facilităţi pentru
stadioane, predare, servicii educaţionale, servicii
de instruire, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).
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45. Însoţire/escortare în societate (însoţire),
servicii de agenţii de detectiv, servicii de
pază, investigaţii privind persoanele dispărute,
monitorizarea alarmelor de securitate şi antifurt,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp, investigaţii privind trecutul
persoanelor, consultanţă în ceea ce priveşte
securitatea fizică, închirierea de seifuri, scanarea
bagajelor din motive de securitate, urmărirea
bunurilor furate.

───────

(210) M 2020 07403
(151) 15/10/2020
(732) AYMO E-COMPATIBIL SRL,

ALEEA DOBRINA NR. 2, BL.49
AP. 68 SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AYMO ID1

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 27.07.24

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
costume pentru scufundări, măşti pentru

scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, circuite imprimate, imprimante
pentru utilizare împreună cu calculatoarele,
teleimprimatoare, etichete electronice pentru
produse, etichete codificate autoadezive,
imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele, imprimante laser, imprimante
video, imprimante optice, imprimante termice,
imprimante xerox, imprimante matriciale,
imprimante fotografice, imprimante scanner,
imprimante color, imprimante de tip plotter.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
abţibilduri (decalcomanii), abţibilduri decorative
pentru căşti, abţibilduri aplicate prin călcare,
cărţi cu abţibilduri pentru activităţi, abţibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abţibilduri din
hârtie aplicate prin călcare, imagini aplicate sub
formă de abţibilduri, abţibilduri pentru bara de
protecţie a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 07404
(151) 15/10/2020
(732) APICOLA PASTORAL

GEORGESCU SRL, SOS
GIURGIULUI 290 E, JUD. ILFOV,
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR.11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEEORA

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

3. Produse cosmetice pe baza de produse
apicole si/sau plante.
5. Produse farmaceutice şi veterinare pe baza
de produse apicole si/sau plante, produse
dietetice şi suplimente alimentare pentru scopuri
medicale pe baza de produse apicole şi / sau
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plante, extracte din propolis (de uz medical),
laptisor de matca (de uz medical).

───────

(210) M 2020 07405
(151) 15/10/2020
(732) CONSTANTIN OCTAVIAN STANA,

STR. VENETIA, NR. 28, SC. B,
AP.1, JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Gyros Box

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii furnizate de persoane
sau întreprinderi al căror scop este de a pregăti
alimente şi băuturi pentru consum, precum şi
de a furniza servicii de cazare şi masă în
hoteluri, pensiuni sau alte unităţi care oferă
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2020 07406
(151) 15/10/2020
(732) SORIN PLATON, STR.FAGULUI,

NR.80A, JUD. CLUJ, CLUJ
- NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 23.03.05

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

5. Acaricide, acaricide de uz casnic, acaricide
de uz industrial, agent chimic care ucide
sporii(dezinfectant), agenți fungicizi, otrăvuri
bacteriene, batoane pentru fumigație folosite
ca dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate
împotriva dăunătorilor, bețișoare fumigante,
bețișoare anti-țânțari, biocide, biocide sintetice,
biopesticide de uz casnic, clei pentru prins
muște, fumiganți pentru scopuri medicale,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare pe
animale, bile de naftalină pentru îndepărtarea
moliilor, brățări impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, brățări vândute
preumplute cu preparate insectifuge, erbicide,
fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
larvicide, nematicide, moluscocide, ovicide,
pesticid pentru nematode, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
repelente de țânțari, pudre pentru eliminarea
puricilor, pudre împotriva puricilor, regulatori
de creștere a insectelor, soluții insecticide
pentru spălături veterinare, spray antiinsecte
(insecticide), spray-uri împotriva puricilor,
substanțe antimucegai, substanțe care atrag
insectele, substanțe repelente pentru viermi
folosite pentru gazon sau iarbă, vermicide, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
37. Servicii de deratizare, servicii de
control al dăunătorilor cu excepţia celor
din agricultură acvacultură, horticultură şi
silvicultură, controlul dăunătorilor cu privire
la clădiri, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva infestării
bacteriene, dezinfecție, eliminarea dăunătorilor
cu excepţia celor din agricultură acvacultură,
horticultură şi silvicultură, exterminarea
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dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva paraziților, servicii de fumigație,
servicii de dezinfectare a veselei, controlul
termitelor, controlul infestării cu purici,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, distrugerea dăunătorilor alții (nu
cea practicată în agricultură), protejarea
clădirilor contra pătrunderii dăunătorilor și
paraziților, pulverizare de insecticide pentru
locuințe rezidențiale, pulverizarea insecticidelor
pentru clădiri comerciale, tratarea suprafețelor
cu produse repelente pentru îndepărtarea
animalelor, servicii de dezinsecţie.

───────

(210) M 2020 07407
(151) 15/10/2020
(732) URSUS BREWERIES SA, SOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RATZA ŞI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
COOLER

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07408
(151) 15/10/2020
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

IMUNITATE FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.08; 24.01.15; 01.13.15

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

5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare de uz
medicale si preparate dietetice, compuși pentru
tratarea cancerului, preparate biologice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice biologice pentru tratamentul
cancerului, preparate și substanțe farmaceutice
pentru tratamentul cancerului, preparate și
substanțe farmaceutice pentru prevenirea
cancerului, medicamente, medicamente pe bază
de plante, preparate din plante de uz medical,
extracte din plante de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale.

───────
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(210) M 2020 07409
(151) 15/10/2020
(732) ANIMADOK SRL, STR. DR. IOAN

SENCHEA, NR. 15, JUD. BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, 505200, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Cabinet & Farmacie
veterinară ANIMADOK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 03.01.06; 03.01.08;
03.01.26; 03.01.28; 03.03.01; 25.01.19

(591) Culori revendicate:crem, maro deschis,
maro închis, negru

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

31. Alimente pentru animale, făină pentru
animale, furaje, nutreţuri, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, animale vii, nisip pentru
animale de companie, momeală vie pentru
pescuit, băuturi pentru animalele de companie,
mâncare pentru pasări, biscuiţi pentru câini.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
produse farmaceutice veterinare şi produse tip
petshop, respectiv: produse veterinare, produse
farmaceutice veterinare, substanţe dietetice
de uz veterinar, vitamine pentru animale,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
alimentare pentru animale, produse sanitare
de uz veterinar, preparate pentru deparazitare,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectante,
produse de îngrijire şi întreţinere pentru animale,
cosmetice pentru animale, hrană pentru animale,
băuturi pentru animale, hrană dietetică pentru
animale, hrană pentru animale cu nevoi
speciale, produse de îngrijire şi întreţinere
pentru animale cu nevoi speciale, accesorii
pentru animale, accesorii pentru animale cu
nevoi speciale, produse pentru distrugerea

animalelor dăunătoare, aparate şi instrumente
veterinare, produse antiparazitare, minerale
pentru animale, produse pentru litiere, jucării
pentru animale, îmbrăcăminte pentru animale
(cu excepţia transportului lor) permiţând clienţilor
să vadă produsele şi să le achiziţioneze
cât mai comod, inclusiv prin intermediul de
site-uri web, lucrări de birou, servicii de
comerţ, servicii de vânzare în magazine pentru
animale (pet shops), publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
servicii de promovare a vânzărilor printr-
un serviciu de fidelizare a clientelei prin
intermediul cardurilor de fidelitate şi/sau a
cardurilor de reduceri, organizarea de expoziţii,
târguri, evenimente, concursuri în scopuri
comerciale şi publicitare, toate serviciile cuprinse
în această clasă făcând referire la produse
de uz veterinar alimentare, nealimentare,
medicamentoase, accesorii şi produse destinate
întreţinerii sănătăţii animalelor.
44. Servicii veterinare, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de analize în legătură cu
tratamentul animalelor, sterilizarea animalelor,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
animale, servicii de igienă şi îngrijire dentară
pentru animale, toaletarea animalelor, îngrijirea
animalelor, asistenţă veterinară, consiliere
farmaceutică veterinară, servicii medicale
pentru animale oferite inclusiv printr-o reţea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, consultanţă
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informaţii veterinare oferite pe
internet, consiliere cu privire la creşterea şi
hrănirea animalelor, servicii de spitalizare pentru
animale, servicii de tuns pentru animale.

───────

(210) M 2020 07410
(151) 15/10/2020
(732)

THE FOG LIGHTHOUSE SRL
, BD. NATIUNILE UNITE 1,
BL.108A, ET. 5, BIROU C5,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050121,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LOTUS SILVER

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Filtre pentru apa potabilă, aparate pentru
alimentarea cu apă potabilă, unități de purificare
a apei pentru producere de apă potabilă, aparat
de purificare a apei pentru acvarii cu apă de
mare, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de purificare a apei, aparate
de purificare cu membrană pentru purificarea
apei, aparate pentru purificarea apei industriale,
aparate portabile pentru purificarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu filtru
pentru purificarea apei, filtre electrice pentru
purificarea apei (altele decât mașini), filtre pentru
purificarea apei, instalații de purificare a apei
de ploaie, instalații pentru purificare, desalinizare
și climatizarea apei, instalații pentru purificarea
apei, purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
purificatoare pentru apa industrială, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, rezervoare pentru purificarea
apei, unități de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate pentru filtrarea apei (altele decât mașini),
aparate pentru filtrarea apei, de uz domestic,
aparate pentru filtrarea apei, de uz industrial,
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
sterilizatoare de apă, aparate de filtrare pentru
acvarii, combinații filtru-motor pentru acvarii,
filtre folosite în acvarii, filtre pentru acvarii,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, răcitoare de acvariu, unități de filtrare a
apei pentru acvarii, aparate de încălzire pentru
acvarii, filtre pentru piscine.

───────

(210) M 2020 07411
(151) 15/10/2020
(732) DEL CAFFE S.R.L., BULEVARDUL

EROILOR NR. 130 (FOSTA SOS.
STEFANESTI), BIROUL NR. 12,
ETAJ 1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL-
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4. ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Delcaffe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 05.03.11

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

21. Linguri de cafea, căni de cafea, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, râșnițe de cafea acţionate manual,
agitatoare de cafea, filtre de cafea neelectrice,
râșnițe neelectrice pentru cafea, servicii de
cafea (veselă), mixere neelectrice pentru cafea,
servicii de cafea din porțelan, servicii de cafea
de ceramică, filtre mari de cafea, neelectrice,
servicii de cafea, nu din metale prețioase, ibrice
de cafea, nu din metale prețioase (articole
de masă), seturi de cafea formate din cești
și farfurii, căni, ibrice de cafea neelectrice,
nu din metal prețios, filtre de cafea, nu din
hârtie, ca parte componentă a cafetierelor non-
electrice, recipiente din sticla pentru preparat
cafea, șervete de bucătărie, tăvi pentru servire,
pahare din hârtie sau plastic, pahare (recipiente),
recipiente termoizolante.

───────
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(210) M 2020 07412
(151) 15/10/2020
(732) MIRCEA-RADU DOBRE, STR.

CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 29, BL.
6B, SC. 4, ET. 5, AP. 142, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KRCKBRND EST. DRSTR' 82

(531) Clasificare Viena:
26.01.17; 27.05.14; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru,
galben(Pantone 116 C)

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

18. Rucsacuri, genţi pentru sporturi, genți,
portchei, portcarduri (portofele), portofele,
poșete, genţi pentru şcoală, genţi de voiaj,
umbrele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, îmbrăcăminte
impermeabilă, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, încălțăminte pentru sport, tricotaje
(îmbrăcăminte), curele (îmbrăcăminte), rochii,
fuste, mănuşi(îmbrăcăminte), șepci(articole
pentru acoperirea capului), pălării, căciuli, fesuri,
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorapi, șosete, ciorapi
care absorb transpiraţia, eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, bandane (fulare), eşarfe
pentru cap, eșarfe, șaluri, salopete, jachete

cu glugă (parka), jachete, paltoane, trenciuri,
pelerine, cămăşi, maieuri sport, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia, lenjerie de corp,
colanţi, hanorace, hanorace cu glugă, tricouri,
pantaloni, pantaloni scurți, pantaloni de trening,
treninguri (pentru sport), jachete de trening,
bluze sport, veste, pijamale, slipuri de baie /
pantaloni scurţi de baie, costume de baie, halate
de baie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, rucsacuri, portchei, portcarduri, genți
pentru sporturi, genți pentru școală, portofele,
genți de voiaj, umbrele, servicii de vanzare cu
amănuntul de ochelari de soare, măști textile
pentru față, materiale adezive textile sub formă
de autocolante, abțibilduri decorative pentru
tălpile pantofilor, abțibilduri decorative pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți,
rucsacuri, portchei, portcarduri, genți pentru
sporturi, genți pentru școală, portofele, genți de
voiaj, umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la ochelari de soare, măști
textile pentru față, materiale adezive textile
sub formă de autocolante, abțibilduri decorative
pentru tălpile pantofilor, abțibilduri decorative
pentru haine, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, publicitate, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.

───────



 

 

ERATĂ 

 

  

 Referitor la cererea cu numărul de depozit M 2020 07285 publicată în data de 

20.10.2020, dintr-o eroare materială, au fost omişi doi solicitanţi, corect fiind:  

FLAMA INVEST SRL -  Splaiul Unirii Nr.168, Bl.T1, Ap.902, Sector 4, Bucureşti. 

MARTAC CRISTIAN FLAVIU - Splaiul Unirii Nr.168, Bl.T1, Ap.902, Sector 4, Bucureşti. 

MARTA MARIA  -  Splaiul Unirii Nr.168, Bl.T1, Ap.902, Sector 4, Bucureşti. 

 



ERATA 
 
 
      Referitor la depozitul M 2020 07304 din 13.10.2020, publicat în data de 
20.10.2020, clasa corectă de servicii este:  
 

Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu cuiere metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige); servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu cuiere din metale comune pentru pălării; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu opritoare metalice pentru dulapuri; servicii de vânzare cu amănuntul în 

legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

cufere și geamantane; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii din piele; servicii de vânzare 

cu amănuntul în legătură cu cutii pentru cravată; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă 

și mobilier; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice pentru mobilă; servicii 

de vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri și mese; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

oglinzi de perete; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi decorative; servicii de vânzare 

cu amănuntul în legătură cu oglinzi de baie;servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele; 

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele extensibile; servicii de vânzare cu amănuntul în 

legătură cu canapele rabatabile; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele de perete; 

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi, așternuturi, saltele și perne;servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige 

pentru îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri (mobilier); servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri cu înălțime reglabilă; servicii de vânzare cu amănuntul în 

legătură cu birouri mobile pentru scris; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri modulare 

(mobilier); servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese de scris pentru birouri; servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu comode (mobilier); servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

dulapuri de depozitare; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru haine; servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri de bucătărie; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 

cu dulapuri pentru dormitor; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru 

veselă;servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu somiere de pat; servicii de vânzare cu amănuntul 

în legătură cu somiere cu arcuri; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele; servicii de 

vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele de pat; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

saltele din spumă; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele de dormit; servicii de vânzare 

cu amănuntul în legătură cu cadre pentru saltele; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu 

dulapuri pentru pantofi;servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune; servicii de vânzare cu 

amănuntul în legătură cu scaune de birou; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete; 

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru mobilă; servicii de vânzare cu amănuntul în 

legătură cu cuverturi pentru canapele; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale țesute 

pentru canapele; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu lenjerii de pat și fețe de mese; servicii 

de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru saltele; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură 

cu huse pentru scaune; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare, carpete și preșuri; 

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare și mochete (textile); servicii de vânzare cu 



amănuntul online în legătură cu cuiere metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige); servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu cuiere din metale comune pentru pălării;servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu opritoare metalice pentru dulapuri;servicii de vânzare cu amănuntul 

online în legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii; servicii de vânzare cu amănuntul online în 

legătură cu cufere și geamantane; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii din piele; 

servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru cravată; servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu mobilă și mobilier; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură 

cu suporturi nemetalice pentru mobilă; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu birouri și 

mese; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu oglinzi de perete; servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu oglinzi decorative; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură 

cu oglinzi de baie; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu canapele; servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu canapele extensibile;servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură 

cu canapele rabatabile; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu canapele de perete; 

servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu paturi, așternuturi, saltele și perne;servicii de 

vânzare cu amănuntul online în legătură cu umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine 

(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu birouri 

(mobilier); servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu birouri cu înălțime reglabilă; servicii de 

vânzare cu amănuntul online în legătură cu birouri mobile pentru scris; servicii de vânzare cu amănuntul 

online în legătură cu birouri modulare (mobilier); servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 

mese de scris pentru birouri; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu comode (mobilier); 

servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu dulapuri de depozitare; servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru haine; servicii de vânzare cu amănuntul online în 

legătură cu dulapuri de bucătărie; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru 

dormitor;servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru veselă; servicii de 

vânzare cu amănuntul online în legătură cu somiere de pat; servicii de vânzare cu amănuntul online în 

legătură cu somiere cu arcuri; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu saltele; servicii de 

vânzare cu amănuntul online în legătură cu saltele de pat;servicii de vânzare cu amănuntul online în 

legătură cu saltele din spumă; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu saltele de dormit; 

servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu cadre pentru saltele; servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru pantofi; servicii de vânzare cu amănuntul online în 

legătură cu scaune; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu scaune de birou; servicii de 

vânzare cu amănuntul online în legătură cu taburete; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură 

cu huse pentru mobilă; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu cuverturi pentru canapele; 

servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu materiale țesute pentru canapele; servicii de 

vânzare cu amănuntul online în legătură cu lenjerii de pat și fețe de mese; servicii de vânzare cu 

amănuntul online în legătură cu huse pentru saltele; servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură 

cu huse pentru scaune;servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu covoare, carpete și preșuri; 

servicii de vânzare cu amănuntul online în legătură cu covoare și mochete (textile). 


