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Cereri Mărci publicate în 22/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 09049 15/12/2020 ANAMARIA GIURCĂ
CONSTANTIN - DRAGOȘ
GHEBAN
CRISTIAN VOICU HOSSU

Loginro

3 M 2020 09050 15/12/2020 LAURA - NICOLETA DINU CU UȘURINȚĂ ȘI FĂRĂ EFORT

4 M 2020 09051 15/12/2020 SC TIS FARMACEUTIC SA ATLETIS

5 M 2020 09058 15/12/2020 FEELBOX RO SRL SafetyZone - Feel safe at work

6 M 2020 09059 15/12/2020 IOANA NICOLETA CIOBANU Primera aur si argint

7 M 2020 09061 15/12/2020 DENT ESTET CLINIC SA HypnoDent

8 M 2020 09062 15/12/2020 DENT ESTET CLINIC SA HypnoTeeth

9 M 2020 09063 15/12/2020 ZITO LUXURY SRL ZiTO

10 M 2020 09064 15/12/2020 ANA - CRIS SRL Vopsea ignifugă Slatisol

11 M 2020 09065 15/12/2020 FAMOUS KOKOSHELL S.R.L KO KOKOSHELL

12 M 2020 09068 15/12/2020 ADORJÁN-LÁSZLÓ TRUCZA KÖVI PÁL
GASZTROAKADÉMIA

13 M 2020 09069 15/12/2020 ALUGARD CONCEPT S.R.L. A Alugard concept

14 M 2020 09070 15/12/2020 DORIN ADRIAN PAINA
RADU GHEORGHE BOLDOR

MAREA LOJĂ PATRIOTICĂ
PROGRESISTĂ

15 M 2020 09071 15/12/2020 STAR OPTIC SRL OQO BY STAR OPTIC

16 M 2020 09072 15/12/2020 THAIS DESIGN SRL THAIS DESIGN

17 M 2020 09073 15/12/2020 RÉKA GYÖRGY PAVA

18 M 2020 09074 15/12/2020 FIRST CUP EVENTS SRL visàvis

19 M 2020 09075 15/12/2020 NARCISA RALUCA MOISA Narcisa

20 M 2020 09076 15/12/2020 ASOCIATIA CENTRUL DE
EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE

Fizica Altfel

21 M 2020 09077 15/12/2020 ASOCIATIA CENTRUL DE
EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE

Chimia Altfel

22 M 2020 09078 15/12/2020 DR. KOMBU SRL DR KOMBU ceai la superlativ!

23 M 2020 09079 15/12/2020 SEO EXPERTS S.R.L. THE TRANSYLVANIAN DJ
SHOP

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09015 14/12/2020 PRO IDEAL JOBS SRL Pro iDeal jobs



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/12/2020

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 09080 15/12/2020 SC ALINZ ENTERPRISE SRL IMALINZ

25 M 2020 09081 15/12/2020 S.C. ZENCOM MEDIA GROUP
S.R.L.

iCooking

26 M 2020 09082 15/12/2020 MOSSELLE SRL MOSSELLE

27 M 2020 09083 15/12/2020 ERP TARGU MURES S.R.L. plaza M SHOPPING MALL
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BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989 NR. 57, AP. 3, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Pro iDeal jobs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 03.07.16;
03.07.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri ( R 52 G 52 B
52), albastru (R 7 G 65 B 89), negru (R
0 G 0 B 0)

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

35. Publicitate pentru recrutare de personal,
publicitate în vederea recrutării de personal,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, redistribuire de
personal, plasare de personal, închirierea
(leasing) de personal, recrutare de
personal, planificarea ocupării personalului,
managementul resurselor de personal, furnizare
de personal administrativ, recrutare de
personal executiv, plasare de personal
temporar, desemnare de personal temporar,
plasare de personal permanent, recrutare
de personal permanent, evaluarea cerințelor
privind personalul, consultanță privind plasarea
personalului, teste de personalitate în scopuri de
selectare de personal, selectare de personal de
conducere, consultanță în materie de personal,
recrutare de personal tehnic temporar, selecție
de personal, consultanta privind recrutarea
de personal, recrutare de personal de zbor,
asistenta in gestiune de personal, consultanta
in gestiune de personal, colectare de informații

privind personalul, testare psihometrică pentru
selectarea personalului, servicii de evidență
a personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, consultanță profesională
privind administrarea personalului, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
administrare de personal în scopuri publicitare,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, furnizare de personal în domeniul
vânzărilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, recrutare de personal
pentru domeniul informatic, management
de personal din domeniul marketingului,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
recrutare de personal pentru linii aeriene,
recrutare de personal pe perioadă determinată,
servicii administrative privind relocarea de
personal, consultanță pentru probleme legale de
personal, servicii de consultanță privind plasarea
personalului, furnizare de informații privind
recrutarea personalului, servicii profesionale de
recrutare a personalului, întreținere de registre
de personal (pentru terți), servicii de intermedire
de recrutare de personal, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de angajare de personal pentru secretariat,
servicii de intervievare (pentru recrutare de
personal), plasare de personal în domeniul
design-ului, recrutare de personal la sol pentru
aeroporturi, furnizare de personal temporar
pentru asistență administrativă, servicii de
recrutare, selectare, plasare a personalului
de conducere, organizarea si managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
agentie de angajare a personalului în secretariat,
servicii de management de personal angajat în
publicitate, recrutare de personal de conducere
la nivel superior, servicii de căutare și angajare
de personal de conducere, servicii de agenție
de personal în sectorul industriei electronice,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii de recrutare pentru personal
de asistență la birou, servicii de consiliere
în materie de remunerare a personalului,
servicii de consultanță și consiliere referitoare
la administrarea personalului, furnizare de
personal de vânzări remunerat pe bază de
comision, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii
de plasare a forței de muncă pentru asistenți
personali, servicii de recrutare de personal
în domeniul vânzărilor și al marketingului,
consultanță în managementului și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru personal bilingv, servicii ale
agențiilor de plasare a forței de muncă pentru
personalul medical, paramedical, consultanță în

(210) M 2020 09015
(151) 14/12/2020
(732) PRO IDEAL JOBS SRL,
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administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere,
consultanță în materie de ocupare a forței de
munca și administrarea de personal, servicii de
recrutare a personalului și agenții de ocupare a
forței de muncă, servicii de agenții de ocupare
a fortei de munca pentru personalul care
ocupa posturi generale administrative, servicii
de consultanta in materie de angajare de forță
de muncă privind personalul care prelucrează
date, servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru plasarea personalului medical și
de îngrijire, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă pentru furnizare de personal
pentru administrarea caselor de prezentare,
furnizare de servicii on-line de plasare a forței
de muncă și anume corelarea cv-urilor și
listelor cu locuri de muncă printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de informații online
în domeniul angajărilor, recrutării, resurselor
umane, listelor cu locuri de muncă vacante și
cv-urilor, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terți, furnizarea unui site web interactiv care
facilitează pregătirea cv-urilor și analiza cv-
urilor, furnizarea de informații online comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, furnizarea
de baze de date interactive online cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor
umane, furnizarea unui site web cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor
umane, anunţuri cu locuri de muncă, consiliere
privind căutarea unui loc de muncă, informaţii
asupra cererilor de locuri de muncă, ordonare,
selectare şi clasificare a cv solicitanţilor de locuri
de muncă, evidența interviurilor, gestionarea
locurilor de muncă, ofertelor și solicitărilor
în acest domeniu și a personalului care
se ocupă de aceasta, compilare de date
în baze de date computerizate, asistenţă în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrare de date.
41. Instruire de personal, coaching personal
(formare), cursuri de dezvoltare personală,
servicii de formare de personal, servicii
de pregătire a personalului, servicii
educaționale pentru personalul de conducere,
educație, cursuri prin corespondență, instruire,
organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese,
pregătirea și organizarea de seminarii,
examinare (probe) pedagogice, organizare

și coordonare de ateliere de pregătire
profesională, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, consiliere în materie de educaţie
sau de orientare profesională, asistenţă privind
consilierea în carieră și îndrumarea în carieră.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru intermediere și recrutare de personal,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal, servicii în
domeniul calculatoarelor, si anume, furnizarea
unui motor de căutare pentru obţinerea de
liste cu locuri de muncă, postări de cv-uri
şi alte informaţii despre locuri de muncă prin
internet, servicii de prezentare și reţele pentru
personal, software ca un serviciu (saas) cu
software pentru găsirea de angajați noi prin
intermediul rețelelor de angajați, servicii software
ca un serviciu (SaaS) care oferă software pentru
evaluarea aptitudinilor în materie de recrutare,
angajare, cariere, resurse și liste cu locuri de
muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor, marketing,
consultanță în afaceri, administrație comercială,
rețele legate de cariere, personal profesional,
dezvoltarea carierei și platforme social media,
servicii informatice şi anume furnizarea unui
motor de căutare pentru obținerea de liste
cu locuri de muncă, postări de cv-uri şi alte
informaţii despre căutarea de locuri de muncă
prin internet, furnizarea accesului temporar
la software nedescărcabil destinat utilizării
în domeniile resurselor umane, angajării și
recrutării, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de motoare de căutare
pentru obţinerea datelor în reţelele globale
de calculatoare, servicii informatice, şi anume
furnizarea de motoare de căutare pentru
obţinerea de date din baze de date în domeniile
angajării, recrutării de personal, carierelor şi
resurselor de locuri de muncă, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru gestionarea, administrarea, urmărirea,
monitorizarea, automatizarea și evaluarea
proceselor de angajare și recrutare, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru evaluarea aptitudinilor în materie de
recrutare, angajare, cariere, resurse și liste cu
locuri de muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor,
marketing, consultanță în afaceri, administrație
comercială, rețele legate de cariere, personal
profesional, dezvoltarea carierei și platforme
social media.

───────
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(210) M 2020 09049
(151) 15/12/2020
(732) ANAMARIA GIURCĂ, STR. G-RAL

EREMIA GRIGORESCU NR. 1, ET.
1, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CONSTANTIN - DRAGOȘ
GHEBAN, STR. OPANEZ NR.
19, BL. 79BIS, SC. 2, ET. 3, AP.
35, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTIAN VOICU HOSSU, CALEA
ȘERBAN VODĂ NR. 81-83, ET. 2,
AP. 9, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL,
CALEA VITAN NR. 106, BL.V40,
SC. 3, ET. 3, AP.69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Loginro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(Pantone 2192C)

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

9. Programe de calculator,descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, software pentru
jocuri pe calculator, stocate, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, dispozitive periferice
pentru calculator, calculatoare, consensatoare
(capacitoare)/capacitoare, culoare (echipament
de procesare a datelor), dispozitive
de memorie pentru calculatoare, interfețe
audio, interfețe pentru calculatoare, baterii,
electrice, recipiente pentru baterii/recipiente
pentru acumulatoare, cutii pentru baterii/cutii
pentru acumulatoare, încărcătoare de baterii,

încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), cabluri cu
fibră optică, compact-disc playere, tastaturi
pentru calculatoare, unități de disc pentru
calculatoare , fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
publicații electronice, descărcabile, cititoare
de cărți electronice, portofele electronice
descărcabile, dicționare electronice portabile,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), dispozitive de intercomunicare,
suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unități cu bandă magnetică pentru
calculatoare, microprocesoare, modemuri,
monitoare (programe de calculator), monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
mouse (periferice pentru calculatoare), mouse
pad-uri/ suporturi pentru mouse, calculator tip
notebook, cititoare optice de caractere, suporturi
optice de date, discuri optice, procesoare (unități
centrale de procesare)/ unități centrale de
procesare, cititoare (echipament de procesare
a datelor), emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, computer game software,
downloadable, suporturi de înregistrare audio,
aparate de transmitere a sunetelor, aparate
de înregistrare a sunetelor, unități flash
USB, ecrane video, căști de realitate
virtuală, software interactiv, software social,
software antispyware, software integrat,
software colaborativ, software educational,
software adaptabil, software senzitiv, software
multimedia, software mobil, software gratuit,
platforme de software colaborative (software),
software de calculator, software video interactiv,
software de comunicații, software CAD-CAM,
pachete de software, software pentru birouri,
software pentru testare, software pentru
planificare, software pentru prezentare, software
de editare, software de rețea, software de
autentificare, software de asistență, software
pentru divertisment, software de telecomunicații,
microprocesoare programabile prin software,
software de realitate virtuală, software pentru
telefoane inteligente, software pentru simularea
aplicațiilor, software pentru e-mail, software de
blog-uri, software pentru server web, aplicații
software pentru web, software de inteligență
artificială, software pentru servere virtuale,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru contracte inteligente, software de
comunicații unificate, grafică digitală (software
descărcabil), software de calculator înregistrat,
software pentru telefoane mobile, software de
calculator descărcabil, pachete de software
de calculator, software pentru comunicarea de
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date, software de comandă pentru mașini,
software pentru tablouri de bord, software
pentru crearea de diagrame, software pentru
servere de comunicații, software descărcabil
pentru poșta electronică, software pentru
mijloace de comunicare, software de calculator
pentru administrarea rețelelor, software pentru
recunoașterea optică a caracterelor, software
pentru realitate virtuală și augmentată, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
pentru aplicații web și servere, software de
calculator pentru afișarea mediilor digitale,
software de calculator pentru seturi de caractere,
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BMP), software de comunicare,
rețelizare și rețele sociale, platforme de
software de calculator pentru rețele sociale,
software de calculator pentru analizarea
informațiilor de piață, software de calculator
care permite schimb de informații, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și
a bazelor de date, software pentru motoare
de căutare, programe de calculator pentru
accesarea, răsfoirea si căutarea in bazele de
date online, broșuri electronice descărcabile,
software informatic utilitar descărcabil, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
descărcabil de pe internet, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile, aplicații mobile educative,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software de
calculator pentru publicitate, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-uri web,
software pentru gestionarea forței de muncă,
carduri de interfață pentru calculatoare, software
pentru gestionarea operațională a cardurilor
magnetice și electronice portabile, ansamblu de
programe informatice de colaborare, programe
de calculator stocate în format digital, software
pentru organizarea și vizualizarea de imagini
digitale și fotografii, software de calculator folosit
ca interfață de programare a aplicațiilor (API),
grafică digitală (software descărcabil), software
pentru grafică 3D pe calculator.
35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, recrutare și plasare
de personal, recrutare și plasare de personal
prin intermediul unui site web, servicii de
recrutare și plasare online de personal, servicii
de relații media, publicitate, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, publicitate prin poștă,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), asistență în managementul
afacerilor , consultanță în organizarea și

managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, asistență privind
managementul comercial sau industrial, servicii
de intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, publicitate directă prin poștă, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă, servicii
de informații privind marketing-ul, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de
afaceri pentru terți, managementul administrativ
externalizat pentru companii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, relații
publice, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
optimizarea traficului site-urilor web, planificarea
afacerilor, organizarea afacerilor, administrarea
afacerilor, consultanță în afaceri, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea, oferire
de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
marketing digital, servicii de publicitate digitală,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate online, publicitate
și marketing, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de
publicitate digitală, dezvoltare de concepții de
publicitate, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare,'servicii de intermediere referitoare la
publicitate, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, pregătire
și realizare de planuri și concepte media și
de publicitate, servicii de publicitate furnizate
prin intermediul unei baze de date, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, furnizarea unei piețe online
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pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea cv-urilor
pentru terți, recrutare de personal executiv,
recrutare de personal permanent, consultanță
în materie de personal, plasare și recrutare de
personal, selectare de personal de conducere,
selecție de personal (pentru terți), consultanță
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
colectare de informații privind personalul,
publicitate în vederea recrutării personalului,
servicii de recrutare a personalului de
conducere, servicii de selectare a personalului
de conducere, servicii de plasare a personalului
de conducere, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
recrutare de personal de conducere de nivel
superior, servicii de căutare și angajare
de personal de conducere, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru personal bilingv, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere, servicii
de consultanță în materie de angajare de forță
de muncă privind personalul care prelucrează
date, furnizarea de personal de vânzări pe
bază de contract, furnizare de consiliere cu
privire la recrutare de absolvenți, evaluarea
cerințelor privind personalul, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, furnizare de informații de afaceri în
domeniul mediilor sociale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, marketing pentru evenimente,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, managementul relației cu clienții,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, analiza postului pentru determinarea
seturilor de abilități ale angajatului și a altor
cerințe cu privire la angajat, gestionarea locurilor
de muncă, a ofertelor și solicitărilor de locuri de
muncă.
38. Furnizarea de forumuri online, trimiterea
de mesaje, furnizarea accesului utilizatorilor

la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
de camere de chat pe internet, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, comunicații prin telefon, comunicații prin
telefoanele celulare, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmisie de podcasturi, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, închirierea de
modemuri, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
flux continuu (streaming) de date, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
servicii de telefonie, transmiterea e-mailurilor,
transmiterea felicitărilor online, transmiterea
fișierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferință, transmisia fără fir
(wireless), furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme pentru comerț electronic pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet
și pe alte suporturi media, furnizare de
camere de chat online pentru rețelele sociale,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personal, servicii de
mesaje video, transmisie electronică de mesaje,
transmisie de mesaje și imagini, expediere
de mesaje electronice, poștă electronică,
transmitere de mesaje, servicii de comunicare
de date, comunicare prin rețele private virtuale
(VPN), servicii de comunicare pentru transmisia
de informații, servicii de comunicare prin
intermediul calculatorului, servicii de comunicare
pe internet, servicii de comunicare mobilă,
servicii de comunicare online, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, servicii
de telecomunicații furnizate prin intermediul
rețelelor de fibră optică, furnizarea accesului
la forumuri pe internet, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizarea accesului
la un site web de discuții pe internet.
41. Ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), servicii educative
online prin baze de date informatice, internet sau
extranet, academii (educație), predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
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persoană, furnizare de formare, servicii de
formare profesională, consultanță în materie
de formare, coordonare de cursuri de
formare profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, formare profesională, educație
continuă și servicii didactice, în special în
domeniul resurselor umane și al recrutării,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
furnizarea de informații și servicii de consiliere
și asistență, toate referitoare la domeniile
menționate anterior, organizarea și susținerea
conferințelor, recalificare vocațională, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
furnizarea de recenzii pentru scopuri de
divertisment sau culturale, organizarea și
susținerea de seminarii, formare în domeniul
electronicii, coaching personal (formare),
servicii deformare de personal, servicii de
formare în domeniul calculatoarelor, consultanță
profesională referitoare la educație, organizare
de conferințe cu privire la educație, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, educație
în domeniul proiectării asistate de calculator,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, instruire computerizată, instruire
educativă, instruire în operarea sistemelor
software, instruire referitoare la conveniențe
sociale, servicii de instruire și formare, instruire
în dezvoltarea abilităților de angajare, furnizare
de cursuri de evaluare a abilităților, instruire în
domeniul oportunităților de angajare, organizare
de seminarii și conferințe, organizarea de
seminarii în scopuri recreative, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de conținut
audio online nedescărcabil, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
informații și știri online în domeniul formării
profesionale, recalificare vocațională, informații
cu privire la divertisment, furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe

internet, furnizare de instruire în materie de
programare informatică, programare (organizare
de programe) pe o rețea globală de calculatoare.
42. Programare computerizată, servicii it,
proiectare, dezvoltare și programare de software
de calculator, servicii de grafică digitală,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, software ca
serviciu (SAAS), închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, găzduirea site-
urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în domeniul
tehnologiei informației (IT), consultanță în
securitatea internetului, mentenanța software-
ului pentru calculatoare monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile , monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, dezvoltarea
de software în cadrul publicării de software,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
programare de software educativ, programare
de pagini web, cercetare privind programarea
pe calculator, programare a calculatoarelor
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(servicii în materie de), programare de software
pentru procesarea datelor electronice (EDP),
programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
proiectare de software pentru terți, servicii
de personalizare de software, configurare de
software de calculator, dezvoltare software,
programare și implementare, testare de software
de calculator, dezvoltare de software de
realitate virtuală, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, servicii de instalare
și întreținere de software, întreținere de software
pentru sisteme de comunicații, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
proiectare de software pentru baze de date
informatice, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, servicii software ca
serviciu (SAAS) care oferă software pentru
învățare automată, învățare aprofundată și
rețele neurale profunde, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite furnizorilor de software să urmărească
conținutul multimedia, proiectare și dezvoltare
de software pentru sisteme de operare,
proiectare, desen și scriere la comandă de
software de calculator, proiectare grafică pentru
compilare de pagini web pe internet, servicii de
proiectare grafică și de design pentru vehicule,
furnizare de software nedescărcabil online,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru investiții, găzduire de
conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
prestare de servicii de asistență online pentru
utilizatorii de programe de calculator, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru utilizare în comunicații, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru rețele de calculatoare și servere, servicii
interactive de găzduire care permit utilizatorului
să publice și să distribuie propriile sale
conținuturi și imagini online, găzduirea unui
site web online pentru crearea și găzduirea de
micro site-uri web pentru afaceri, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,

consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații, găzduire de facilități on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, găzduire
de spații web online pentru terți, pentru
realizarea de discuții interactive, proiectare
de hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, dezvoltare de software
pentru procesarea și distribuirea de conținut
multimedia.
45. Acordarea de licențe pentru software,
acordarea de licențe pentru software de
calculator, consultanță privind acordarea de
licențe pentru software de calculator, servicii
de rețele sociale online accesibile prin aplicații
mobile descărcabile, servicii pe internet de
întâlniri, servicii furnizate persoanelor fizice
legate de evenimentele sociale, servicii de rețele
de socializare online

───────

(210) M 2020 09050
(151) 15/12/2020
(732) LAURA - NICOLETA DINU,

CALEA MOȘILOR NR. 292, BL.
38, SC. B, ET. 10, AP. 60, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CU UȘURINȚĂ

ȘI FĂRĂ EFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale descărcabiole pentru cursuri
didactice.
16. Cărți.
41. Furnizare de cursuri de instruire online.
44. Servicii în domeniul reiki (tehnică de
vindecare în medicina alternativă), terapie prin
artă, servicii de terapie, servicii de meditație.
45. Consiliere spirituală.

───────
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(210) M 2020 09051
(151) 15/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

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

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA ȚEPES VODĂ NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ATLETIS

(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.

───────

(210) M 2020 09058
(151) 15/12/2020
(732) FEELBOX RO SRL, BULEVARDUL

3 AUGUST 1919 NR. 2, SAD 3,
ETAJ P. JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

SafetyZone - Feel safe at work

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.07.21

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

clase:
9. Echipamente de protecție și siguranță,
echipament și îmbrăcăminte reflectorizante
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
reflectorizantă pentru prevenirea accidentelor,
îmbrăcăminte de salvare (echipament plutitor),
îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
focului, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție pentru
prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
siguranță de mare vizibilitate, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție pentru lucru (pentru protecție
împotriva accidentelor sau lezionării), articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, apărători
pentru gambă pentru prevenirea accidentelor
(altele decât articolele sportive sau piesele
de îmbrăcăminte sport), veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), îmbrăcăminte specială pentru laborator,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
articole de protecție pentru cap, articole de
îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp,
cotiere de protecție folosite pentru prevenirea
de accidente (altele decât articole sportive),
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, ochelari de protecție,
încălțăminte de protecție, cizme (încălțăminte
de protecție), măști de protecție pentru căști de
protecție, măști de protecție, prelate de protecție,
îmbrăcăminte de protecție antiradiații, cizme
industriale de protecție, încălțăminte industrială
de protecție, măști antipoluare pentru protecție
respiratorie, măști de protecție pentru sudură,
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
cizme de protecție împotriva accidentelor, cizme
de protecție împotriva focului, cizme de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, măști de protecție pentru muncitori,
cizme de protecție de uz industrial (pentru
protecție împotriva accidentelor sau rănilor),
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
mănuși de protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, măști de protecție a feței pentru
muncitori, încălțăminte de protecție (împotriva
accidentelor sau vătămării), îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
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încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și focului, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, radiațiilor și focului, îmbrăcăminte
de protecție la accidente, radiații și foc,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
radiațiilor și focului, combinezoane termice de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, îmbrăcăminte de protecție
contra accidentelor, iradierii și incendiilor,
dispozitive de protecție, de uz personal,
împotriva accidentelor, costume de protecție
(pentru prevenirea accidentelor sau lezionării),
mănuși de uz industrial pentru protecție
împotriva vătămărilor, pantaloni de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, căști de
protecție, ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de echipamente de protectie in
munca, servicii de publicitate și marketing

online, publicare de materiale publicitare online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare.

───────

(210) M 2020 09059
(151) 15/12/2020
(732) IOANA NICOLETA CIOBANU,

CALEA BUCURESTI NR.32, BL.U4,
SC.A, ET.4, AP.14, JUD. ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Primera aur si argint

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
26.07.25

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.
36. Case de amanet.

───────
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(210) M 2020 09061
(151) 15/12/2020
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HypnoDent

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 09062
(151) 15/12/2020
(732) DENT ESTET CLINIC SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HypnoTeeth

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 09063
(151) 15/12/2020
(732) ZITO LUXURY SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 51A, SAT
TUREAC, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, COMUNA TIHA
BÂRGĂULUI , BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

ZiTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
6. Cuiere pentru genți din metal, balustrade
din metal, coşuri metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), seifuri (metalice
sau nemetalice)/case de bani (metalice sau
nemetalice), casete de siguranţă pentru
bani, agăţători metalice pentru îmbrăcăminte,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri metalice pentru ușă, neelectrice, mânere
metalice pentru uși, uşi metalice, figurine din
metal comun/statuete din metal comun, suporturi
pentru lemne (suporturi de fier pentru lemne pe
foc), încuietori metalice, zăvoare metalice, cutii
poștale metalice, tăvi metalice, capace și grătare
metalice pentru guri de scurgere.
8. Unelte pentru tăiat (unelte de mână),
tacamuri, cutite de bucatarie, si ustensile de taiat
de bucatarie, tacâmuri, tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe
și linguri), furculiţe de masa, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, cuţite pentru
friptură, furculițe pentru friptură, cuţite, cuțite de
legume, cuțite pentru deschis cutiile, cuțite de
mărunţit (unelte de mână)/cuţite de descărnat
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(unelte de mână)/satâre (unelte de mână),
cuțite de vânătoare, satâre (cuțite), feliatoare
de brânză, neelectrice, feliatoare pentru ouă,
neelectrice, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, răzătoare mandoline pentru bucătărie,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acționate manual, decojitoare de legume (unelte
de mână), polonice (unelte de mână), foarfeci,
spatule (unelte de mână), linguri strecuratoare
(unelte acționate manual), aparate de ras,
electrice sau neelectrice, aparate de epilat,
electrice și neelectrice, unelte pentru grădină,
acționate manual.
11. Aparate si instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, corpuri de iluminat, candelabre,
becuri, becuri electrice, aparate și instalații
de iluminat, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, lămpi electrice, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), corpuri de
iluminat pentru plafoane, lampioane chinezeşti,
instalaţii luminoase pentru pomul de crăciun,
felinare cu lumânări, lămpi cu lumină rece,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi cu arc, lămpi standard/ lămpi de
podea, lanterne pentru cap/lămpi portabile cu
fixare pe cap, lămpi, suporturi de abajur,
felinare pentru iluminat, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/ maşini de gătit, aparate și instalații
de gătit, plite electrice, hote de aerisire,
friteuze electrice, aparate pentru deshidratat
alimente, electrice, încălzitoare de căni cu
alimentare la usb, autoclave, electrice, pentru
gătit/oale sub presiune, electrice, cuptoare
pentru brutărie, tăvi cu grătar, grile pentru
grătar, cuptoare cu aer cald, aparate de prăjit
pâinea/prăjitoare de pâine, mașini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, grătare de cuptor,
grătare, şeminee, domestice, aparate cu aer
cald, reşouri, cuptoare cu microunde (aparate
de gătit), aparate de gătit multifuncţionale,
frigidere, prăjitoare, rotisoare, ceainice, electrice,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
congelatoare, aparate pentru răcirea băuturilor,
maşini de făcut îngheţată, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, prăjitoare de cafea, aparate de
aer condiţionat, ventilatoare (aer condiționat),
uscătoare cu aer, uscătoare de păr, uscătoare
de rufe, electrice, aparate cu abur pentru
față (saune), aparate pentru hidromasaj, cabine
de duș, duşuri, dusuri de tavan, dusuri de
gradina, dusuri manuale, dusuri portabile, dusuri
electrice, dusuri exterioare pentru îmbăiere,
dușuri multifunctionale, cabine din metal pentru

dusuri, vane de amestec pentru dușuri, paravane
de baie pentru dușuri (metal), paravane
nemetalice pentru dușuri si bai, capete de dus,
capete de dus cu functie de economisire a apei,
capete de dus care constituie componente ale
instalatiilor de alimentare cu apă, chiuvete, băi
spa (căzi), vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete (closete cu apă)/ closete cu apă, pisoare
ca obiecte sanitare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, bideuri, fitinguri pentru
baie, lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/ bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
robineți, robineti de apa, robineți de distribuție a
apei, robineți pentru conducte de apă, robineți
pentru baie, chiuvete, lavoare, bideuri montați în
perete, robineti pentru instalații sanitare, robineți
pentru chiuvete, lavoare, conducte, țevi, baie,
de duș, pentru bideuri, robineți monocomanda
pentru chiuvete, robineți pentru alimentare cu
apă, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, robinete de amestec pentru chiuvete,
robinete de amestecare pentru conducte de
apă, robinete de închidere pentru reglarea apei,
robinete de golire, robinete pentru controlarea
și reglarea fluxului de apă, robinete pentru
închidere pentru reglarea debitului apei, robinete
cu funcție de economisire a apei, robineți cu
două supape, robinete de apă sub formă de
părți de instalații sanitare, robinete de închidere
folosite ca dispozitive de siguranță pentru
aparate de apă, robinete de apă sub formă de
părți ca instalații de alimentare cu apă, supape
(robinete), care constituie componente ale
instalațiilor sanitare, instalații sanitare, precum
și piese pentru acestea, aparate de distribuire
a apei și aparate de încălzit, precum și piese
pentru acestea, armături pentru alimentarea
cu apă, distribuirea apei, controlul apei și
reglarea apei, baterii amestecătoare, în special
controlate cu termostat, baterii amestecătoare
electrice, garnituri de scurgere și de preaplin,
dușuri, accesorii de uz sanitar, articole sanitare
realizate din porțelan, din piatră, ceramică,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, capete de
pulverizare pentru dușuri, pulverizatoare pentru
robinete, pulverizatoare cu acționare manuală
folosite la robinetele de baie, manere pentru
robinete, aeratoare pentru robinete, picurator
pentru robinete de apă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), acoperiri protectoare de
robinete de cadă pentru copii, încălzitoare pentru
pat, covoare încălzite electric, perne cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale/
pernuțe cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, fântâni ornamentale.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile și recipiente de menaj sau de
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bucătărie, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, recipient pentru
uz casnic sau pentru bucătărie, servantă
(tăvi), tăvi, puşculițe, solnițe, râşnițe de piper,
acţionate manual, solnițe cu orificii pentru
presărare/solniţe tip vas, site (pentru uz casnic),
strecurători, strecurători pentru menaj, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), untiere,
coșuri pentru uz casnic, coșuri de pâine, de
uz casnic, cutii de pâine, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru dulciuri, cutii de bomboane,
borcane pentru biscuiţi, borcane pentru lumânări
(suporturi), termosuri pentru băuturi, sticle pentru
călătorie, amestecătoare pentru cocktail-uri,
recipiente termoizolante, sticle de băut pentru
călătorie, sticle (recipiente), pahare din plastic
sau hârtie, pahare de băut, farfurii din hârtie,
farfurii de unică folosinţă, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), vase de băut, căni,
ceşti, carafe, boluri (bazine)/bazine (boluri),
veselă, boluri de salată, farfurioare, servicii de
cafea (articole de masă), fructiere, cupe pentru
fructe, suporturi de cuţite pentru masa, polonice
pentru servirea băuturilor, linguri-cupe pentru uz
casnic, forme (ustensile de bucătărie), forme
de prăjituri, suporturi pentru serveţele, suporturi
de pahare (ustensile de masă), suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil, grătare
(ustensile de gătit), covoraşe pentru copt,
cleşti pentru gheaţă, forme pentru cuburile de
gheaţă, cleşti pentru salată, suporturi, suporturi
pentru uscarea vaselor, suporturi pentru așezat
vasele fierbinți pe masă, mese de călcat,
suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, prese pentru
fructe, neelectrice, pentru uz casnic, prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie), răzători
pentru bucătărie, spărgătoare de nuci, aparate
de odorizare de uz personal, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
friteuze, neelectrice, fierbătoare, neelectrice,
aparate de ras brânză cu sită, masuţe, mese
cu blat-tavă, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, candelabre
(sfeşnice)/ sfeşnice, inele pentru lumânări,
mănuşi pentru uz casnic, mănuşi pentru cuptor/
mănuşi de bucătărie/mănuşi de grătar, suporturi
de grătare, grătare neelectrice pentru bucatarie,
tăvi sau suporturi individuale de luat masa, în stil
japonez (zen), tăvi sau suporturi individuale în stil
japonez pentru cină (zen), dozatoare de săpun.
35. Publicitate, lucrări de birou, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor de mai sus,
demonstrații cu produse, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru produsele de mai sus,

organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu ridicata
pentru produsele de mai sus, consiliere si
consultanta cu privire la produsele de mai sus,
furnizare de recomandări cu scop comercial
privind produsele de mai sus, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, optimizare pe motoarele de cautare
pentru promovarea vânzărilor, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii de agenții de import- export.

───────

(210) M 2020 09064
(151) 15/12/2020
(732) ANA - CRIS SRL, ALEEA

TEXTILISTULUI NR. 31, JUD.OLT,
SLATINA, 230034, OLT, ROMANIA

(540)

Vopsea ignifugă Slatisol

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (Hex
#000307), roșu (Hex #ff0000), galben
(Hex #ffe400), albastru (Hex #2022a4,
Hex #2a26c1), mov (Hex #5d2993)

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

2. Preparate folosite ca agenți de ignifugare
(vopsele).

───────
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(210) M 2020 09065
(151) 15/12/2020
(732) FAMOUS KOKOSHELL S.R.L,

STR. NASAUD NR. 9, BL. 21,
SC. 2, ET. 6, AP. 172, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

KO KOKOSHELL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

14. Bijuterii.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi ofline cu bijuterii.

───────

(210) M 2020 09068
(151) 15/12/2020
(732) ADORJÁN-LÁSZLÓ TRUCZA,

STR. II. RÁKÓCZI FERENC
NR. 19 AP. 7, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
KÖVI PÁL

GASZTROAKADÉMIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
conservarea băuturilor, măcinarea alimentelor,
păstrarea alimentelor în cutii de conserve,
servicii de afumătorie pentru afumarea
alimentelor, servicii de conservare a alimentelor,

servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, tratarea alimentelor pentru prevenirea
apariției mucegaiului, zdrobirea fructelor,
tratarea alimentelor preparate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, editare de publicații, altele decât
cele pubșicitare, editare de texte scrise, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicare de broșuri, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cărți, 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 documente, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale didactice, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
periodice și cărți în format electronic, 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 ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare electronică
on-line de periodice și cărți, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienți, publicare
și editare de cărți, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare și emitere de documente științifice
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în legătură cu tehnologia medicală, publicarea
de calendare, publicarea de cataloage cu
informații turistice, publicarea de fotografii,
publicații de literatură didactică, redactare de
texte, altele decât cele publicitare, 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, redactarea
discursurilor politice, 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
reporteri de știri, servicii de redactare de
scenarii, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare electronică, servicii de
publicare de text electronic, altele decât cele
publicitare, servicii pentru publicarea de ghiduri
de călătorie, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
servicii jurnalistice, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului
43. Servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 09069
(151) 15/12/2020
(732) ALUGARD CONCEPT S.R.L.,

STRADA NR. 407/A, SAT
SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR,
COMUNA SÂNTANDREI, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

A Alugard concept

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08

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

clase:
6. Garduri metalice, garduri de metal, garduri
de sârmă, garduri din sârmă, panouri metalice
pentru garduri, garduri și panouri metalice,
garduri din zale metalice, balustrade metalice
pentru garduri, garduri realizate din metale
comune, stâlpi T metalici pentru garduri, porți
rulante metalice, balustrade metalice, balustrade
din metal, balustrade metalice pentru balcoane,
balustrade din metal pentru scări, balustrade
metalice pentru poduri, balustrade din metal
pentru pasarele, balustrade din metal pentru
clădiri, uși din aluminiu, uși din aluminiu pentru
curți interioare, porți din metal.

───────
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(210) M 2020 09070
(151) 15/12/2020
(732) DORIN ADRIAN PAINA, STR.

BORHANCIULUI, NR. 8A, AP. 6,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
RADU GHEORGHE BOLDOR,
STR. MIHAI VITEAZU, NR. 3,
JUDETUL HUNEDOARA, SIMERIA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

MAREA LOJĂ PATRIOTICĂ
PROGRESISTĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

41. Activități culturale.
───────

(210) M 2020 09071
(151) 15/12/2020
(732) STAR OPTIC SRL, STR. PESTE

IAZ, NR.554, JUDETUL NEAMT,
LOC. TRIFESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

OQO BY STAR OPTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
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oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 09072
(151) 15/12/2020
(732) THAIS DESIGN SRL, INTRAREA

PRIMĂVERII NR. 2B, SAT
CLINCENI,, CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THAIS DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

42. Servicii de cercetare industrială şi design
industrial, servicii de control și autentificare a
calității, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, proiectarea de rochii/
articole vestimentare, proiectare de modele,
testarea materialelor textile.

───────

(210) M 2020 09073
(151) 15/12/2020
(732) RÉKA GYÖRGY, STR. MIHAI

EMINESCU, NR. 2A ET. 3 AP. 18,
JUDETUL HARGHITA, ODORHEIU-
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

PAVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), burtă de vită, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi), cine
preambalate constând în principal din vânat,
coji de cartof umplute, concentrat din carne de
vacă, consommé-uri, cremă de fructe, falafel,
fasole gătită în sos de soia (kongjaban), mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia și
tofu (doenjang-jjigae), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), mâncare
gătită constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de pui prăjită fâșii
și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
guacamole (avocado pasat), guacamole (sos
de avocado), mâncăruri preparate care conțin
(în principal) ouă, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
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din pește, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), omlete, salată caesar, salate
preparate, salate pe bază de cartofi, salate
de legume, salate cu carne de pasăre, salate
de cartofi, sarmale în foi de viță, tocană cu
curry semipreparată, tajine (fel de mâncare
preparat din carne, pește sau legume), surimi,
supă groasă, supă semipreparată, supă gata-
preparată, supă de tăieței, tocană de vită, tocane
(alimente), tocăni, turte din pastă de pește fierte
în abur sau prăjite (kamaboko), turte din pește și
cartofi dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen).
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
preparate din acestea, preparate pentru copt
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, amestecuri
de ciocolată caldă, amestecuri de ovăz
care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
arahide (produse de cofetărie pe bază de
-), arahide crocante, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
budincă de griș, bucăți de jeleu dulce din
pastă de fasole roșie (yohkan), brioșe cu
fructe, bomboane cu ciocolată, boabe de cafea
învelite în zahăr, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți sărați, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
ciocolată cu lichior, ciocolată cu hrean japonez,
ciocolată cu alcool, ciocolată aerată, ciocolată,
chipsuri de cofetărie pentru copt, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
cremă de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
înghețate, drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
pe bază de ciocolată, fulgi de patiserie de
unt de arahide, fulgi din cereale, fructe trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fondue
din ciocolată, înghețate și dulciuri, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,

hârtie de orez comestibilă, hârtie comestibilă,
halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori de
ciocolată, înlocuitori (ciocolată), înlocuitor de
marțipan, înlocuitor de cremă, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, nuci
macadamia trase în ciocolată, pâine indiană,
prăjitură cu pâine, prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), plăcinte cu iaurt congelate, pateuri
cu ciocolată, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjituri pavlova cu
gust de alune, prăjituri pavlova preparate cu
alune, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate, tablete (dulciuri), spume de
desert (dulciuri), spume de ciocolată, spume,
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
sufleuri ca desert, vla (cremă englezească
custard), vată de zahăr, vafe, gofre, vafe cu
glazură de ciocolată, turte indiene, trufe de
ciocolată, trufe (produse de cofetărie), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biluțe de brânză
(snackuri), bibimbap (orez amestecat cu legume
și carne de vită), batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, baozi (chifle
umplute), blaturi de pizza coapte în prealabil,
blaturi de pizza, blat de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți sărați din orez, biscuiți din
orez în formă de granule (arare), boabe de
porumb prăjite, chipsuri de porumb cu gust
de legume, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb, chipsuri de orez,
chipsuri de creveți, chimichanga, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite congelate, clătite americane,
floricele glasate cu zahăr, floricele de porumb
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învelite în caramel, cu alune, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb pentru preparare
la cuptorul cu microunde, floricele de porumb,
floricele cu caramel, găluști de orez acoperite
cu pudră de fasole (injeolmi), găluști (paste)
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), găluște de orez, găluște de creveți,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate cu grâu, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, jiaozi
(găluști umplute din aluat), jeleu de hrișcă
(memilmuk), hot dog (sandvișuri), hamburgeri în
pâine, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella (mâncare pe bază de
orez), paste făinoase umplute, pateuri cu cârnați,
pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură, plăcintă
cu carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu
carne, plăcinte, pizze negătite, pizza împăturită
(calzone), porumb prăjit, porumb procesat pentru
floricele, porumb fript, popcorn aromat, plăcinte
proaspete, plăcinte gătite, plăcinte dulci sau
sărate, prăjitură de orez tradițională coreană
(injeolmi), prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjituri din mei, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, rizoto mâncare pe bază de orez,
ravioli (preparate), ravioli, paste, ramen (fel de
mâncare japonez pe bază de tăiței), quiche (tarte
sărate), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quesadilla (preparat culinar mexican), sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandviș din brânză topită, salată de
orez, spirale din porumb, spaghete cu sos de
roșii la conservă, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, snacksuri din grâu extrudat, snack-

uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri
cu carne de curcan, spaghetti și chiftele, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), turte din orez, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), turte din orez
învelite în ciocolată, wonton.
40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, sacrificare a animalelor,
tratamentul alimentelor și băuturilor, închiriere
de echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, animale (tăierea -lor), tăierea
animalelor.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, traducere
lingvistică.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, cazare temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.

───────
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(210) M 2020 09074
(151) 15/12/2020
(732) FIRST CUP EVENTS SRL, CALEA

GIULEŞTI NR.47, BL.11A, ET.6,
AP.34, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

visàvis

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare

de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile de
dans.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 09075
(151) 15/12/2020
(732) NARCISA RALUCA MOISA,

STR. MOLDOVITA NR. 21, BL.
13, SC. E, ET. 3, AP. 72, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Narcisa

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

35. Marketing pe internet, publicitate pentru
terţi pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, difuzarea de anunţuri
publicitare prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare pe
internet, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe internet, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
anunţurilor publicitare pe pagini de internet.
38. Emisiuni de ştiri (transmisii), emisiuni
televizate, furnizarea accesului la platforme sau
portaluri pe internet, furnizarea accesului la
un site web de discuţii pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului la spaţii de chat
pe internet, furnizarea accesului la site-uri web
pe internet, furnizarea accesului utilizatorilor
la informaţii pe internet, furnizarea accesului
la portaluri pe internet, furnizare de acces la
site-uri pe internet sau orice alta reţea de
comunicaţii, furnizarea accesului la platforme de
internet in scopul schimbului de fotografii digitale,
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furnizarea accesului la site-uri web de muzică
digitală pe internet.
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de arta, servicii
de discotecă, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii de punere în pagina, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de spectacole,
planificare de petreceri, divertisment radio,
servicii de studiouri de înregistrare, compunerea
de melodii, producţie de videouri muzicale,
înregistrări de muzică, producţie de înregistraţii
muzicale, consultanţă privind producţiile
cinematografice şi muzicale, producţie de
înregistraţi sonore şi muzicale, producţie de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare.
45. Servicii de reţele de socializare.

───────

(210) M 2020 09076
(151) 15/12/2020
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE, STR IVAN
PETROVICI PAVLOV, NR 50-52,
PARTER, AP 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Fizica Altfel

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

41. Educație, instruire.
───────

(210) M 2020 09077
(151) 15/12/2020
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

EVALUARE SI ANALIZE
EDUCATIONALE, STR IVAN
PETROVICI PAVLOV, NR 50-52,
PARTER, AP 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Chimia Altfel

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

41. Educație, instruire.
───────

(210) M 2020 09078
(151) 15/12/2020
(732) DR. KOMBU SRL, STR. OASULUI

NR. 343, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400645, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DR KOMBU ceai la superlativ!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.13;
05.03.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#29363E), verde (HEX #437353),
roşu (HEX #EB5437), galben (HEX
#FDE689), alb (HEX #FEFEFE)

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

30. Amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi
de ceai, arome din ceai, băuturi din ceai
nemedicinale, băuturi pe bază de ceai cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de ceai
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(nemedicamentoase), cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, capsule de ceai
umplute, ceai, ceai alb, ceai alb instant, ceai
ambalat (altele decât pentru uz medicinal),
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), ceai cu aroma de măr (altele
decât pentru uz medicinal), ceai darjeeling,
ceai de acanthopanax (ogapicha), ceai de
caise asiatice (maesilcha), ceai de crizanteme
(gukhwacha), ceai de ghimbir, ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de ginseng, ceai de
ginseng roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha),
ceai de hrișcă, ceai de iasomie, ceai de iasomie,
altele decât pentru uz medicinal, ceai de iasomie
sub formă de pliculețe, altele decât pentru uz
medicinal, ceai de lămâie verde, ceai de lotus
alb (baengnyeoncha), ceai de măceșe, ceai
de mentă, ceai de mușețel, ceai de oolong,
ceai de orz prăjit (mugi-cha), ceai de rozmarin,
ceai de salvie, ceai de tei, ceai de yuzu,
ceai din alge kelp, ceai din fructe (nu pentru
uz medical), ceai din frunze de orz, ceai din
orez brun prăjit, ceai din rădăcină de brusture
(wooungcha), ceai earl grey, ceai fără teină, ceai
fără teină îndulcit cu îndulcitori, ceai fermentat,
ceai galben, ceai ginseng (insamcha), ceai
instant, ceai instant (altul decât cel pentru uz
medicinal), ceai lapsong souchong, ceai negru,
ceai negru (ceai englezesc), ceai negru instant,
ceai (nemedicinal) care constă în extracte de
merișor, ceai (nemedicinal) care constă în frunze
de merișor, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, chai (ceai), esențe de ceai, esențe
de ceai (nemedicamentoase), extracte de ceai,
extracte de ceai (nemedicamentoase), flori sau
frunze pentru utilizare ca înlocuitori de ceai,
frunze de ceai, înlocuitori de ceai, înlocuitori
de ceai (altele decât pentru uz medicinal),
mate (ceai), pliculețe de ceai, pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), pliculețe de
ceai pentru prepararea de ceaiuri nemedicinale,
prăjituri pentru ceai, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, preparate aromate pentru
prepararea ceaiurilor nemedicinale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai),
pudră instant pentru prepararea ceaiului (alta
decât cea pentru uz medicinal), yerba mate
(ceai sud-american), yuja-cha (ceai corean cu
lămâie și miere), ceai oolong (ceai chinezesc),
ceai oolong instant, ceai pentru infuzii, ceai
rooibos, ceai sub formă de praf de varec sărat
(kombu-cha), ceai tieguanyin, ceai vândut în
vrac (nemedicamentos), ceai verde, ceai verde
instant, ceai verde japonez, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), ceaiuri
cu aromă de fructe (nu medicinale), ceaiuri cu
lapte, ceaiuri de fructe, ceaiuri din plante, altele

decât cele de uz medicinal, sos de soia cu alge
kombu, kombucha (ceai), ceai din orz uscat cu
coajă (mugi-cha).
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, sucuri, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi pe bază de
nuci și de soia, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi energizante (care nu sunt de uz
medical), băuturi izotonice, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi izotonice (nu pentru
uz medical), bere și produse de bere,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, esențe pentru fabricarea băuturilor,
altele decât esenţele eterice şi uleiurile
esenţiale, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, extracte de must nefermentat,
extracte pentru prepararea băuturilor, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor nealcoolice, must
de malț, pastile pentru băuturi gazoase,
prafuri pentru prepararea de băuturi, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor pe bază
de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, pudre folosite la
prepararea băuturilor cu apă de nucă de cocos,
produse pentru fabricarea de sifon, sirop de malț
pentru băuturi, siropuri pentru băuturi, băuturi
energizante care conțin cafeină, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, musturi,
extracte din fructe fără alcool, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din legume, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, amestec de
sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
nealcoolice care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de ghimbir,
băuturi nealcoolice cu suc de struguri, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe și sucuri de fructe, băuturi din
fructe fără alcool, băuturi nealcoolice pe bază
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de aloe, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, smoothies, smoothies cu legume, sucuri
de legume (băuturi), sucuri de ginseng roșu
(băuturi).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceaiuri, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare cu
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amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal.
43. Servicii oferite de ceainării, servicii de
ceainărie.

───────

(210) M 2020 09079
(151) 15/12/2020
(732) SEO EXPERTS S.R.L., COMUNA

PALEU, NR.153/A, JUD. BIHOR,
SAT UILEACU DE MUNTE, 417166,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48,, BL.D-10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)
THE TRANSYLVANIAN

DJ SHOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia

și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu componente electrice și
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu componente electrice
și electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu componente electrice și electronice, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
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tehnologia informației, 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 de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, organizare
de cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare și
coordonare de piețe de vechituri, 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, servicii de agenţii
de import și export, servicii de intermediere
referitoare la publicitate.

───────

(210) M 2020 09080
(151) 15/12/2020
(732) SC ALINZ ENTERPRISE SRL,

STR. TOPORASI 79, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050343,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IMALINZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Articole de bijuterie, articole de bijuterie,
produse de bijuterie, bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
aliaje de argint, aliaje de iridiu, aliaje de osmiu,
aliaje de paladiu, aliaje de rodiu, aliaje de ruteniu,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, brățări de identificare (bijuterii),
brelocuri placate cu metale prețioase, bănuți de
aramă, cupe pentru premii din metale prețioase,
cutii decorative fabricate din metale prețioase,
cutii din metale prețioase, discuri ceramice
utilizate ca jetoane valorice, cutii suvenir din
metale prețioase, gablonțuri din bronz, lingou
de aur, monede, misbaha (mătănii), monede
care nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede de colecție, monede din aur, monede
făcute din lingouri de aur, mărgele pentru
meditație, mătănii, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
obiecte de artă din argint emailat, jetoane
metalice utilizate pentru transportul public,
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative din materiale prețioase,
plăci funerare din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, portchei fantezie
din metale prețioase, seturi de monede pentru
colecționari, trofee confecționate din aliaje de
metale prețioase, trofee confecționate din metale
prețioase, trofee placate cu aliaje de metale
prețioase, trofee placate cu metale prețioase,
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trofee statuare comemorative fabricate din metal
prețios, turmaline (pietre semiprețioase).
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, veselă, articole de bucătărie și
recipiente.
24. Materiale textile
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți din acestea, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
27. Tapet de perete și tavan, învelitori de
pardoseală (linoleum) și de gazon artificial.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2020 09081
(151) 15/12/2020
(732) S.C. ZENCOM MEDIA GROUP

S.R.L., STRADA DEPOZITELOR
NR. 17, BIROU 1+2, ETAJ 1,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

iCooking

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 09.07.19; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,

adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale de
lipit), gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, materiale pentru
filtrare din hârtie, adezivi.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți din acestea, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, montajul
benzilor video.
43. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
pensiuni pentru animale, închiriere de mobilier,
lenjerie de masă, servicii de masă, și
echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, cazare temporară, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, servicii de consultanță
cu privire la alimente, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, furnizarea
de recenzii despre restaurante, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare
de informații sub formă de rețete de băuturi,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații despre servicii de bar,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, consultații
privind rețetele de gătit, consiliere în domeniul
culinar, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
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legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante.

───────

(210) M 2020 09082
(151) 15/12/2020
(732) MOSSELLE SRL, STRADA

SOPORULUI NR. 7, SC. A, ET.
7, AP.113, JUDEȚUL CLUJ,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MOSSELLE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.05; 27.05.01

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

14. Bijuterii, amulete (bijuterii), brățări (bijuterii),
cercei, ornamente pentru încălțăminte, broșe
(bijuterie), lanţuri de ceas, lanțuri (bijuterii),
brelocuri retractabile pentru chei, pandantive,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete de
bijuterii, genți tip rulou pentru bijuterii, ace
de cravată, coliere (bijuterii), mărgele pentru
crearea de bjuterii, bijuterii cloisonne, medalii,
medalioane (bijuterii), perle (bijuterii), pietre
semiprețioase, amulete pentru inele de chei,
inele pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), butoni de manșetă,
ace de cravată, broșe (bijuterii), bijuterii pentru
pălării, ace bijuterii pentru pălării, ștrasuri, inele
(bijuterii).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de comerț cu amănuntul online amănuntul în
legătură cu bijuterii, regruparea în avantajul
terţilor a produselor în legătură cu bijuterii a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, activităţi de agenții de import-
export, servicii de agenții de import-export,
servicii de informații comerciale in legatura cu
articole de bijuterii furnizate online prin internet
sau o rețea globală de calculatoare, servicii
de publicitate pentru bijuterii, publicitate online,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice în legătură cu bijuterii,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet în legătură cu bijuterii,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web în legătură cu bijuterii, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, consultanță și furnizarea de asistență în
domeniul comercializării produselor în legătură
cu bijuterii, informaţii, servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori în
legătură cu bijuterii, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor.
41. Furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii de scriere pentru bloguri,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare și editare de materiale
tipărite, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale online în legătură
cu bijuterii, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații despre bijuterii prin intermediul
unui site web, furnizarea unei baze de date
computerizate on-line care conține informații
despre bijuterii, furnizare de informații despre
bijuterii pe un site web online.
42. Design de accesorii de modă, design de
bijuterii, servicii de design de bijuterii, cercetare
în domeniul designului, servicii de consultanță
în domeniul designului de bijuterii, consultanță
în materie de design în legătură cu bijuterii,
furnizare de informații în domeniul designului de
bijuterii printr-un site web, găzduire de conţinut
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digital, şi anume jurnale şi bloguri online în
legătură cu bijuterii, creare şi întreţinere de
bloguri (pagini de internet personale de tip jurnal)
despre bijuterii pentru terţi.
45. Servicii de stilism în accesorii personalizat,
consiliere personalizată de stilism in accesorii.

───────

(210) M 2020 09083
(151) 15/12/2020
(732) ERP TARGU MURES S.R.L.,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 243,
MUNICIPIUL TARGUL MURES,
JUDETUL MURES, COMPLEXUL
COMERCIAL SHOPPING MALL,
SPATIUL A1, TARGU MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA CARAIMAN NR.
73, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

plaza M SHOPPING MALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
vânzări și de stimulente promoționale,
administrare de afaceri, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrare
de programe cu premii de fidelitate, administrare
în materie de activități de marketing,

administrarea magazinelor, administrarea unui
program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, analiza în domeniul
marketingului, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, consiliere cu privire
la produse de consum, crearea materialului
publicitar, creare de texte publicitare, creare
de texte publicitare și în scop promoțional,
dezvoltare de campanii promoționale, difuzare
de anunțuri, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzarea de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), evaluare de oportunități de
afaceri, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizarea de informații comerciale, gestionare
de programe de loializare, de stimulare
sau promoționale pentru clienți, închiriere de
spații publicitare, informații pentru afaceri,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de târguri comerciale
și expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
organizare și administrare de programe
de fidelitate pentru clienți, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de informații comerciale,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de promovare, servicii de programe de
loializare, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de relații cu
publicul.
36. Administrare de bunuri imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
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proprietăți imobiliare, alocare de bunuri, emitere
de cupoane de reducere, gestionare de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închiriere
de spații comerciale, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
comerciale, închiriere (leasing) și închirieri de
spații comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de gestiune imobiliară
pentru construcții comerciale.
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, ateliere recreative, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziții în
scopuri recreative, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, furnizare de spectacole în direct,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
competiții, organizare de competiții artistice,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de competiții recreative, organizare
de concursuri (divertisment), organizare de
concursuri de divertisment, organizare de
evenimente de recreere, organizare de servicii
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizarea concursurilor de
divertisment, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pictură pe față, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment pentru copii.

───────


