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Cereri Mărci publicate în 26/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07243 19/10/2020 ȚÎNȚARCU RALUCA-CRISTINA NUOVA GUARDIA 1996

BUCURESTI

ADVERTISING SRL
ENGINEERING AWESOME
BRANDS

9 M 2020 07477 19/10/2020 CRISTINA SIMION cu mintea limpede

10 M 2020 07478 19/10/2020 ALEXANDRU-ALIN FRANCIUG EVA Beauty

11 M 2020 07479 19/10/2020 MIHAELA DUMITRAȘCU iSmile

12 M 2020 07480 19/10/2020 KOLLO SZABOLCS utilup

13 M 2020 07481 19/10/2020 A.C. INTERMED TRADE SRL ZANZI KEBAB

14 M 2020 07482 19/10/2020 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni anti-epuizare! Revii la
viaţă! Revii în joc!

15 M 2020 07483 19/10/2020 PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Protecţie pentru ficat. Vitalitate
pentru organism

16 M 2020 07484 19/10/2020 PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Inspirat de natura.

17 M 2020 07485 19/10/2020 CBC HOLDING AG CORD BLOOD CENTER

18 M 2020 07486 19/10/2020 ALEX COMPANY IMPORT
EXPORT SRL

ARTIKOF arta pentru fiecare
pahar

19 M 2020 07487 19/10/2020 Istoan Dent S.R.L. T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA Reţeaua de
medicină dentară

20 M 2020 07488 19/10/2020 MARGI SHOES SRL ENZO MARGI

21 M 2020 07489 19/10/2020 IT GRUP SRL wevo

22 M 2020 07490 19/10/2020 ERFELLO STORE SRL ERFELLO

23 M 2020 07491 19/10/2020 DAN RAZVAN PLUMB BESTINFORM

24 M 2020 07492 19/10/2020 SC AUTO GROUP C.M.B. SRL ROMDAC

2 M 2020 07295 19/10/2020 DENTPARK GROUP SRL Dent Park dental clinic

3 M 2020 07357 19/10/2020 IMPANSAN G GENATOR

4 M 2020 07384 19/10/2020 STARFIER SRL STARFIER

5 M 2020 07417 16/10/2020 IULIANA IACOB mugur de ZOF

6 M 2020 07451 19/10/2020 TCI TEAM SECURITY SRL TCI TEAM SECURITY

7 M 2020 07475 19/10/2020 ALIN MARIAN MUSAT Casa Glod

8 M 2020 07476 19/10/2020 REC-STOP-PLAY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 07493 19/10/2020 PREMIERE HOME

CONSTRUCT SRL
ENKA RESIDENCE

26 M 2020 07494 19/10/2020 ALEXANDRU GRECEA CENTOCITTÀ

27 M 2020 07495 19/10/2020 DELIA LEBADA SRL LEBADA LAKE RESIDENCE

28 M 2020 07496 19/10/2020 SC PARTENERII SENOL 61
SRL

BOMB Döner Kebap

29 M 2020 07497 19/10/2020 BRUTUS UTILAJE SRL BRUTUS UTILAJE

30 M 2020 07500 19/10/2020 Creative Moment Design 441 Design Powerhouse

31 M 2020 07501 19/10/2020 GRIGORE MICLӐUŞ ALTORA

32 M 2020 07502 19/10/2020 BURCULESCU FLORIN-
AURELIAN

ŢARA MEA Din România, Pentru
România

33 M 2020 07503 19/10/2020 MARK TOTAL CLEANING
SOLUTIONS SRL

L'ARTIGIANO DEL GUSTO

34 M 2020 07504 19/10/2020 British American Tobacco
(Brands) Limited

NEO PURPLE TROPIC MIX

35 M 2020 07505 19/10/2020 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA MEGNEZEN
calm STRES CALM Rhodiola
rosea 8 B-uri naturale Magneziu
marin +3 adaptogeni

36 M 2020 07506 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Osteozen

37 M 2020 07507 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Neurozenal

38 M 2020 07509 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Osteohealth

39 M 2020 07510 19/10/2020 DR. KOMBU SRL DR. KOMBU ceai la superlativ!

40 M 2020 07511 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Tornado

41 M 2020 07512 19/10/2020 LEON COMFORT STEP KFT LEON KLOMPE

42 M 2020 07513 19/10/2020 ANDREI-FLORIN STANCIU Casa Placintelor

43 M 2020 07514 19/10/2020 PUCYU FIRMAGE Oceano B2B marketplace

44 M 2020 07515 19/10/2020 SC GOLO SRL GOLO LEGUME-FRUCTE

45 M 2020 07516 19/10/2020 GEORGIANA ENACHE Vetgourmet

46 M 2020 07517 19/10/2020 1ARTISTMUSIC SRL NOSTALGIA 3 SUD EST
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(210) M 2020 07243
(151) 19/10/2020
(732) ȚÎNȚARCU RALUCA-CRISTINA,

P-ȚA C.A. ROSETTI NR. 3, ET. 5,
AP. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NUOVA GUARDIA
1996 BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.01; 03.07.24;
29.01.12

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

clase:
22. Prelate.
24. Banere din material textil sau plastic, pânză
pentru steaguri din material textil sau plastic,
steaguri din material textil sau plastic, pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
etichete din material textil.
25. Bandane (fulare), șepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, eșarfe.
35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 07295
(151) 19/10/2020
(732) DENTPARK GROUP SRL,

STR. EROII SANITARI NR. 25,
CAMERA 7, DEMISOL, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dent Park dental clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.10; 29.01.13; 26.04.01;
26.11.02

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

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

5. Produse igienice pentru uz medical, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante.

───────
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(210) M 2020 07357
(151) 19/10/2020
(732) IMPANSAN, B-DUL

DOROBANŢILOR, NR. 47, BL. B14,
SC.4, ET.3, AP.56, CAMERA 1,
JUD. BRĂILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

G GENATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor
(piese de mobilier), articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri de
lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei,
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese,
scaune înalte pentru bebeluși, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polite pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci

(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), doyatoare
fixe de prosoape, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier, elemente de separare
individuale (mobilă), etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fișiere (cartoteci) sub
formă de mobilier, fotolii de tip beanbag,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), garnituri nemetalice pentru mobilier,
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ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(nemetalice), ghișee pentru bănci, glisiere pentru
sertare (nemetalice), glisoare nemetalice pentru
mobilă, grilaje din lemn, huse adaptate pentru
mobilier, huse adaptate pentru ramele de la
pătuțuri de copii, huse ajustate, din stofă,
pentru mobilier, huse de protecție pentru
mobilier (ajustate), huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), huse
pentru îmbrăcăminte, garderobe (depozitare),
huse textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi
de depozitare nemetalice, lăzi de lemn cu
sertare acoperite cu hârtie decorativă, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de unelte
(mobilier), lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
lăzi pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese console (mobilier),
mese cu banchete, mese cu piedestal, mese
cu suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane

cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), mobilier pentru zonă de relaxare,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru vestiare,
mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier realizat
din șipci, mobilier transformabil, mobilier școlar,
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier (ornamente), noptiere, obloane
de interior, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), panouri
separatoare (mobilier), panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de mobilier,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile
(mobilier), partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de depozitare pentru obiecte de
artă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
înclinate, rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi pentru alimente,
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
comercializare la set, rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi pentru
vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
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poziție șezând, mobilier pentru saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor (mobilier), seturi de mobilier
cu trei piese pentru salon, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare articole
de mobilier, stații de lucru pentru calculator
(mobilier), stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, suporturi
pentru chei (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilier), suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru mașini de calcul, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru (mobilier), suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de

colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite (mobilier), unități
de mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri de
lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei,
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese,
scaune înalte pentru bebeluși, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
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de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru

scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
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sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),

separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.

───────
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(732) STARFIER SRL, STR. VIITORULUI

NR. 50, JUDEȚUL SUCEAVA, SAT
SFÂNTU ILIE, COMUNA ȘCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
STARFIER

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

6. Sârme din aluminiu, ancore de fixare
din metal, sârme de antene (altele decât
electrice), balamale din metal pentru fixarea
cablurilor electrice, cablu de oțel, dispozitive
de întindere pentru benzi metalice (legături de
tensiune), cabluri de ancorare din metal, cabluri
de ascensor (metalice), cabluri de teleferice,
cabluri de remorcare metalice, cabluri metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru macarale,
cabluri metalice pentru scopuri de ancorare,
cabluri multifilare (care nu sunt electrice),
cabluri și fire metalice, cabluri unifilare (care
nu sunt electrice), cabluri și fire metalice
neelectrice, cleme de metal pentru cabluri,
coliere de metal pentru cabluri, corzi metalice
pentru trapeze, sârme de cupru neizolate, fire
metalice, fire metalice de legat, dispozitive
de întindere pentru benzi de fier (legături de
tensiune), fire metalice (metal comun), fire
metalice neelectrice, fire metalice pentru legarea
obiectelor, garduri de sârmă, jgheaburi pentru
cabluri metalice (altele decât electrice), lanțuri
(metalice) pentru priponirea animalelor, lanțuri
de ancoră din metal, lanțuri de siguranță de
metal, lanțuri din oțel, lanțuri metalice, lanțuri
metalice de ancorare, lanțuri metalice pentru
uși, lanțuri metalice pentru animale, legături de
sârmă, legături metalice, legături de tensiune din
metal, sârme din oțel, opritoare metalice pentru
lanțuri cu gheare, parâme metalice, racorduri
metalice pentru cabluri neelectrice, racorduri
metalice pentru lanțuri, rafturi (structuri) metalice
pentru susținerea cablurilor, suporturi metalice,
suporturi metalice pentru cabluri, sârma de oțel
aliat (neelectrică), sârme de alamă, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), sârme pentru legarea plantelor, sârmă
acoperită cu flux (pentru lipit), sârmă de legat
baloturi, sârmă de titaniu, sârmă din oțel (care nu
este electrică), sârmă ghimpată, sârmă lamată,
sârmă laminată, sârmă metalică pentru rufe,
sârmă neizolată, non-electrică, sârmă pentru

frânghii, sârmă pentru toroane, sârmă spiralată
cu lamele metalice, tendoare metalice de cabluri,
toroane din sârmă, lanțuri pentru pentru vite,
țesături metalice, aliaje de sudură, aliaje de
lipit fără plumb pentru industria electronicelor,
aliaje pe bază de zinc pentru brazuri (suduri
rezistente), aliaje pe bază de zinc pentru sudură,
aliaje pe bază de zinc pentru sudură autogenă,
aliaje pentru sudură, aliaje de argint pentru
lipit, baghete metalice pentru brazură și sudură,
inclusiv cele din aliaje de oțel și de titan, baghete
metalice pentru sudură, vergele metalice pentru
lipire, aliaje de lipit cu aur, metale de sudură
sub formă de bară, metale pentru sudarea fontei,
oțeluri sudabile, pastă metalică de sudură, plăci
de metal pentru sudură, preparate pentru sudură
(lipire) inclusiv metale și fluxuri de sudură,
verdele pentru sudură, sudură metalică (lipire)
moale, metal sudură pentru metale comune,
metal sudură pentru oțel inoxidabil, sârmă de
sudură, sârmă de sudură cu flux încorporat,
tije acoperite cu flux pentru sudură, vergele de
sudură, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri de metal pentru
încuierea ușilor, broască cu închidere automată,
broaște metalice (altele decât electrice), broaște
metalice pentru vehicule, butuci de închidere din
metal, chei brute din metal, chei din metal, chei
master metalice pentru lăcătușărie, chei metalice
pentru încuietori, cilindri (butuci) de siguranță
metalici, contrapiulițe din metal, etichete de chei
din metale comune, inele metalice pentru chei,
închizători metalice pentru saci, încuietori din
metal, încuietori metalice, încuietori metalice
cu arc, încuietori metalice cu bolț, încuietori
metalice cu buton, încuietori metalice cu cilindri,
încuietori metalice pentru uși, lacăte, altele
decât cele electrice, lacăte metalice, lacăte
metalice cilindrice cu combinație de litere,
lacăte metalice cu combinații de cuvinte, altele
decât cele electrice, lacăte metalice pentru
bicicleta, altele decât cele electrice, limbi de
broască (zăvoare), mecanisme de închidere
metalice, piese de închidere din metal, plăci
pentru gaura cheii din metale comune, seturi
încuietori metalice, plăcuțe din metal pentru
încuietori, zăvoare din metal, zăvoare din
metal pentru cadre mobile de ferestre, zăvoare
metalice pentru ferestre, șuruburi metalice,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
ancore neautomate, ancore neautomate din
metal, apărătoare metalice, arcuri metalice,
articole semifinisate din plumb sau aliajele sale,
articole semifinisate din staniu sau aliajele sale,
articole seminifisate din cupru sau aliajele sale,
balamale din metal cu arc, balamale din metal
pentru podea, balamale metalice, balize din
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metal, benzi metalice pentru colțuri, bobine
metalice, bobine din metal (nemecanice) pentru
depozitarea lanțurilor, blindaje confecționate din
metale comune, bobine realizate din metale
comune, bobine metalice pentru depozitarea
cablurilor (nemecanice), bride metalice (coliere),
bride (metalice) pentru cabluri, capace de hidrant
din metal, capace din metal, capace metalice
de acces, capace metalice pentru canalele de
scurgere, capace și grătare metalice pentru guri
de scurgere, cârlige metalice de sârmă, cârlige
de ancorare din metal, cârlige din metal destinate
utilizării în construcții, cârlige din metal pentru
agățat genți, cârlige din metal pentru agățat
pălării, cârlige metalice (ușă), cârlige metalice
cu șurub, cârlige metalice de uz menajer,
clanțe metalice, cleme din metal pentru vergele,
cleme de suspendare din metal, cleme de
detensionare din metal, coliere reglabile (metal),
corniere din metal, console metalice (construcții),
țevi metalice pentru coșuri de fum, coșuri
de fum metalice, inele de cupru, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
dispozitive de blocare din metal, distanțiere
metalice, dopuri (cepuri) metalice, dispozitive de
prindere din metal pentru mobile, dispozitive de
închidere cu inel din metale comune, dopuri
și capace metalice, dreptare metalice, drugi
metalici de zăvor, feronerie pentru dulapuri,
garnituri (metalice), garnituri metalice pentru
mobilă, garnituri metalice pentru paturi, garnituri
metalice pentru sertare, garnitură de reglare
(metal), grilaje din oțel, grilaje din metal destinate
siguranței, gratii din metal pentru șemineuri,
grilaje metalice extensibile, grile de aerisire
(metalice) pentru acoperișuri, grile din metal,
inele metalice, role de întinderere pentru benzi
de fier (etriere de întindere), dispozitive de
întindere - din metal, pentru curele, matrițe
metalice de turnătorie (mulaj), mici articole de
fierărie, virole pentru mânere metalice, mânere
metalice, mânere metalice pentru sertare,
mânere sferice din metal, nicovale, opritoare
din metal, opritoare metalice, opritoare metalice
pentru dulapuri, piese forjate din oțel, piese
de feronerie arhitecturale din metale comune
și aliajele acestora, pereți din metal pentru
proiecții, plase și țesături din sârmă, plasă
de sârmă, plăci de calare din metal, plăci
metalice cu bază reglabilă, plăci metalice de
ancorare, plăci metalice de drenaj, racorduri
metalice de expansiune, rame metalice pentru
rafturi (altele decât mobilierul), rampe metalice,
sigilii de plumb, steaguri metalice, structuri
de susținere din metal pentru bannere, stâlpi
din metal pentru accesarea cablurilor, suporturi
din metal pentru șine, suporturi de montanți

din metal, suporturi metalice de conducte,
suporturi metalice pentru butoaie, suporturi
metalice pentru corturi, suporturi metalice pentru
motoare, suporturi metalice pentru haine (cu
excepția pieselor de mobilier), suporturi metalice
pentru plante, suporturi metalice pentru rafturi
(cu excepția pieselor de mobilier), suporturi
metalice pentru rafturi, suporturi pentru copaci
(arbori) (metalice), tije de măcinare din oțel,
tije metalice de consolidare pentru cofrare,
trambuline de metal, tăvi metalice, țevi de
scurgere din metal, țevi metalice, țevi de
fontă, conducte metalice, conducte metalice
de refulare, conducte metalice de scurgere,
conducte de ventilare din metal pentru clădiri,
conducte de ventilare (metalice), conducte
metalice pentru apă, conducte metalice pentru
distribuția lichidelor și gazelor, conducte metalice
pentru instalații de încălzire centrală, învelișuri
metalice pentru țevi, țevi și tuburi metalice,
țevi subterane de scurgere, din metal, țevi
rabatabile din metal, țevi metalice, inclusiv cele
din aliaj de oțel și titan, țevi metalice cu
bride, țevi din oțel inoxidabil, țevi din metal
pentru ascunderea conductelor de apă, țevi
din metal pentru adăpostirea conductelor de
ventilație, țevi de ramificație metalice, inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, țevi de
irigare din metal, țevi de foraj din metal,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
canalelor de lichide, țevi confecționate din metal
pentru cuplarea canalelor de gaze, manșoane
metalice pentru țevi, tuburi din metal pentru
gaze, tuburi din aluminiu compozit pentru
fabricarea cadrelor de biciclete, tuburi din aliaje
de cupru, tuburi din aliaje de nichel, tuburi
de cupru (altele decât piese pentru mașini),
tuburi flexibile din metal, valve metalice (altele
decât părți de mașini), valve metalice pentru
conducte de apă, valve din metal acționate
manual, porți de fier, profile metalice, secțiuni
profile metalice, profile (profiluri) metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profile metalice pentru geamuri.
20. Mese, Mese laterale, Mese pliante, Mese
decorative, Mese [mobilier], Mese de proiectare,
Mese de lucru, Mese pentru grădină, Mese de
bucătărie, Mese de picnic, Mese cu suport, Mese
din metal, Mese de camping, Mese cu înălțime
reglabilă, Scaune pentru săli de mese, Bancuri
(Mese) de lucru industriale, Mese de lucru
pentru proiectanți, Suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, Măsuțe, Măsuțe auxiliare,
Măsuțe de ceai, Scaune, Scaune pliante,
Scaune înalte, Scaune rabatabile, Scaune de
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birou, Scaune înalte [mobilier], Scaune pentru
baruri, Scaune pentru banchet, Scaune pentru
pescuit, Scaune de lucru, Scaune de susținere,
Scaune cu ax, Scaune din metal, Scaune cu
bază, Scaune de conferință, Scaune pentru
toboșari, Scăunele pentru pescuit, Scaune cu
spătar rabatabil, Scaune sprijinite pe grinzi,
Scaune cu roți pivotante, Scăunele cu trepte
[mobilier], Scaune ca mobilier de birou
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: sârme din aluminiu,
ancore de fixare din metal, sârmă de antene
altele decât electrice, balamale din metal pentru
fixarea cablurilor electrice, cablu de oțel, role
de întindere pentru benzi metalice (etriere de
întindere), cabluri de ancorare din metal, cabluri
de ascensor (metalice), cabluri de teleferice,
cabluri de remorcare metalice, cabluri metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru macarale,
cabluri metalice pentru scopuri de ancorare,
cabluri multifilare (care nu sunt electrice), cabluri
și fire metalice, cabluri unifilare (care nu sunt
electrice), cabluri și fire metalice neelectrice,
cleme de metal pentru cabluri, coliere de metal
pentru cabluri, corzi metalice pentru trapeze,
sârme de cupru - neizolate, fire metalice, fire
metalice de legat, role de întindere pentru benzi
de fier (etriere de întindere), fire metalice (metal
comun), fire metalice neelectrice, fire metalice
pentru legarea obiectelor, garduri de sârmă,
jgheaburi pentru cabluri (altele decât electrice),
lanțuri (metalice) pentru priponirea animalelor,
lanțuri de ancoră din metal, lanțuri de siguranță
de metal, lanțuri din oțel, lanțuri metalice, lanțuri
metalice de ancorare, lanțuri metalice pentru
uși, lanțuri din metal pentru animale, legături de
sârmă, legături metalice, legături de tensiune
din metal, sârme din oțel, opritoare metalice
pentru lanțuri cu gheare, parâme metalice,
racorduri metalice pentru cabluri neelectrice,
racorduri pentru lanțuri, rafturi (structuri) metalice
pentru susținerea cablurilor, suporturi metalice,
suporturi metalice pentru cabluri, sârma de oțel
aliat (neelectrică), sârme de alamă, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), sârme pentru legarea plantelor, sârmă
acoperită cu flux, sârmă de legat baloturi, sârmă
de titaniu, sârmă din oțel (care nu este electrică),
sârmă ghimpată, sârmă lamată, sârmă laminată,
sârmă metalică pentru rufe, sârmă neizolată,
non-electrică, sârmă pentru frânghii, sârmă
pentru toroane, sârmă spiralată din metal cu
lamele, tendoare de cabluri, toroane din sârmă,
lanțuri pentru vite, țesături metalice, aliaje de
sudură, aliaje de lipit fără plumb pentru industria
electronicelor, aliaje pe bază de zinc pentru

brazuri (suduri rezistente), aliaje pe bază de zinc
pentru sudură, aliaje pe bază de zinc pentru
sudură autogenă, aliaje pentru sudură, aliaje
de argint pentru lipit, baghete metalice pentru
brazură și sudură, inclusiv cele din aliaje de
oțel și de titan, baghete pentru sudură, vergele
metalice pentru lipire, aliaje de lipit cu aur,
metale de sudură sub formă de bară, metale
pentru sudarea fontei, oțeluri sudabile, pastă de
sudură, plăci de metal pentru sudură, preparate
pentru sudură (lipire) inclusiv metale și fluxuri
de sudură, vergele pentru sudură, sudură (lipire)
moale, sudură (metal -) pentru metale comune,
sudură (metal -) pentru oțel inoxidabil, sârmă
de sudură, sârmă de sudură cu flux încorporat,
tije acoperite cu flux pentru sudură, vergele de
sudură, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri de metal pentru
încuierea ușilor, broască cu închidere automată,
broaște metalice (altele decât electrice), broaște
metalice pentru vehicule, butuci de închidere
din metal, chei brute din metal, chei din metal,
chei master metalice pentru lăcătușărie, chei
metalice pentru încuietori, cilindri de siguranță
metalici, contrapiulițe din metal, etichete de chei
din metale comune, inele metalice pentru chei,
închizători metalice pentru saci, încuietori din
metal, încuietori metalice, încuietori metalice
cu arc, încuietori metalice cu bolț, încuietori
metalice cu buton, încuietori metalice cu cilindri,
încuietori metalice pentru uși, lacăte, lacăte
metalice, lacăte metalice cilindrice cu combinație
de litere, lacăte metalice cu combinații de
cuvinte, lacăte metalice pentru bicicleta, limbi
de broască (zăvoare), mecanisme de închidere
metalice, piese de închidere din metal, plăci
pentru gaura cheii din metale comune, seturi
încuietori metalice, plăcuțe din metal pentru
încuietori, zăvoare din metal, zăvoare din
metal pentru cadre mobile de ferestre, zăvoare
metalice pentru ferestre, șuruburi metalice,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
ancore, ancore din metal, apărătoare metalice,
arcuri metalice, articole semifinisate din plumb
sau aliajele sale, articole semifinisate din
staniu sau aliajele sale, articole seminifisate
din cupru sau aliajele sale, balamale din metal
cu arc, balamale din metal pentru podea,
balamale metalice, balize din metal, benzi
metalice pentru colțuri, bobine metalice, bobine
din metal (nemecanice) pentru depozitarea
lanțurilor, blindaje confecționate din metale
comune, bobine realizate din metale comune,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bride metalice (coliere), bride
pentru cabluri, capace de hidrant din metal,
capace din metal, capace metalice de acces,
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capace metalice pentru canalele de scurgere,
capace și grătare metalice pentru guri de
scurgere, cârlige de sârmă, cârlige de ancorare
din metal, cârlige din metal destinate utilizării
în construcții, cârlige din metal pentru agățat
genți, cârlige din metal pentru agățat pălării,
cârlige metalice (ușă), cârlige metalice cu
șurub, cârlige metalice de uz menajer, clanțe
metalice, cleme din metal pentru vergele,
cleme de suspendare din metal, cleme de
detensionare din metal, coliere reglabile (metal),
corniere din metal, console metalice (construcții),
țevi metalice pentru coșuri de fum, coșuri
de fum metalice, inele de cupru, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
dispozitive de blocare din metal, distanțiere
metalice, dopuri (cepuri) metalice, dispozitive de
prindere din metal pentru mobile, dispozitive de
închidere cu inel din metale comune, dopuri
și capace metalice, dreptare metalice, drugi
de zăvor, feronerie pentru dulapuri, garnituri
(metalice), garnituri metalice pentru mobilă,
garnituri metalice pentru paturi, garnituri metalice
pentru sertare, garnitură de reglare (metal),
grilaje din oțel, grilaje din metal destinate
siguranței, gratii din metal pentru șemineuri,
grilaje metalice extensibile, grile de aerisire
(metalice) pentru acoperișuri, grile din metal,
inele metalice, etriere de întindere, dispozitive
de întindere din metal, pentru curele, matrițe
(mulaj), mici articole de fierărie, virole pentru
mânere, mânere metalice, mânere metalice
pentru sertare, mânere sferice din metal,
nicovale, opritoare din metal, opritoare metalice,
opritoare metalice pentru dulapuri, piese forjate
din oțel, piese de feronerie arhitecturale din
metale comune și aliajele acestora, pereți din
metal pentru proiecții, plase și țesături din sârmă,
plasă de sârmă, plăci de calare din metal, plăci
metalice cu bază reglabilă, plăci metalice de
ancorare, plăci metalice de drenaj, racorduri
metalice de expansiune, rame metalice pentru
rafturi (altele decât mobilierul), rampe metalice,
sigilii de plumb, steaguri metalice, structuri de
susținere din metal pentru bannere, stâlpi din
metal pentru accesarea cablurilor, suporturi din
metal pentru șine, suporturi de montanți din
metal, suporturi metalice de conducte, suporturi
metalice pentru butoaie, suporturi metalice
pentru corturi, suporturi metalice pentru motoare,
suporturi metalice pentru haine, suporturi
metalice pentru plante, suporturi metalice pentru
rafturi (cu excepția pieselor de mobilier),
suporturi metalice pentru rafturi, suporturi pentru
copaci (arbori) (metalice), tije de măcinare
din oțel, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, trambuline de metal, tăvi metalice, țevi

de scurgere din metal, țevi metalice, țevi de
fontă, conducte metalice, conducte metalice
de refulare, conducte metalice de scurgere,
conducte de ventilare din metal pentru clădiri,
conducte de ventilare (metalice), conducte
metalice pentru apă, conducte metalice pentru
distribuția lichidelor și gazelor, conducte metalice
pentru instalații de încălzire centrală, învelișuri
metalice pentru țevi, țevi și tuburi metalice,
țevi subterane de scurgere, din metal, țevi
rabatabile din metal, țevi metalice, inclusiv cele
din aliaj de oțel și titan, țevi metalice cu
bride, țevi din oțel inoxidabil, țevi din metal
pentru ascunderea conductelor de apă, țevi
din metal pentru adăpostirea conductelor de
ventilație, țevi de ramificație metalice, inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, țevi de
irigare din metal, țevi de foraj din metal,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea canalelor de gaze,
manșoane metalice pentru țevi, tuburi din metal
pentru gaze, tuburi din aluminiu compozit pentru
fabricarea cadrelor de biciclete, tuburi din aliaje
de cupru, tuburi din aliaje de nichel, tuburi
de cupru (altele decât piese pentru mașini),
tuburi flexibile din metal, valve metalice (altele
decât părți de mașini), valve metalice pentru
conducte de apă, valve din metal acționate
manual, porți de fier, profile metalice, secțiuni
profile metalice, profile (profiluri) metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profile metalice pentru geamuri,
mese, mese laterale, mese pliante, mese
decorative, mese (mobilier), mese de proiectare,
mese de lucru, mese pentru grădină, mese de
bucătărie, mese de picnic, mese cu suport, mese
din metal, mese de camping, mese cu înălțime
reglabilă, scaune pentru săli de mese, bancuri
(mese) de lucru industriale, mese de lucru
pentru proiectanți, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, măsuțe, măsuțe auxiliare,
măsuțe de ceai, scaune, scaune pliante, scaune
înalte, scaune rabatabile, scaune de birou,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baruri,
scaune pentru banchet, scaune pentru pescuit,
scaune de lucru, scaune de susținere, scaune
cu ax, scaune din metal, scaune cu bază,
scaune de conferință, scaune pentru toboșari,
scăunele pentru pescuit, scaune cu spătar
rabatabil, scaune sprijinite pe grinzi, scaune
cu roți pivotante, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune ca mobilier de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/10/2020

PRELUNGIREA BRADULUI NR.
36, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

mugur de ZOF

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17

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

35. Organizarea de evenimente în domeniul
modei şi înfrumuseţării corporale cu scop
comercial,publicitar sau de promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de evenimente
în domeniul modei şi înfrumuseţării corporale cu
scop cultural, educativ sau divertisment
42. Servicii de design.
44. Aranjamente florale.

───────

(210) M 2020 07451
(151) 19/10/2020
(732) TCI TEAM SECURITY SRL,

CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 308,
CAMERA 1, BL. E1, SC. A, ET. 5,
AP. 22, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TCI TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 26.01.18; 26.02.08; 27.05.01;
27.01.12; 05.13.01

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

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

45. Consultanță în domeniul siguranței la locul
de muncă, consultanță în materie de securitate
în muncă, controale de bagaje pentru companii
aeriene, control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, controlul de
securitate al bagajelor, deschiderea încuietorilor
de siguranță, evaluarea gradului de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii de gărzi
de corp personale, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, furnizarea servicii de recunoaștere
și de supraveghere, gardă de corp personală
(escortă), inspectarea uzinelor în scopuri de
securitate, servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în domeniul securității naționale,
servicii de consultanță în materie de siguranță,
servicii de consultanță în materie de securitate
și siguranță, servicii de control de securitate
al bagajelor la aeroport, servicii de control de
securitate al bagajelor în aeroporturi, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază contractuale, servicii

(210) M 2020 07417
(151) 16/10/2020
(732) IULIANA IACOB, STRADA
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de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, servicii de supraveghere cu circuit
închis.

───────

(210) M 2020 07475
(151) 19/10/2020
(732) ALIN MARIAN MUSAT, SAT GLOD

NR 44, COMUNA ALMASU MARE,
JUDEȚUL ALBA, SAT GLOD,
ALBA, ROMANIA

(540)
Casa Glod

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

43. Servicii hoteliere
───────

(210) M 2020 07476
(151) 19/10/2020
(732) REC-STOP-PLAY ADVERTISING

SRL, ALEEA BARAJUL CUCUTENI
NR. 6, BL. M6A, SC. B, ET. 4, AP.
37, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ENGINEERING

AWESOME BRANDS

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, producția de
clipuri publicitare, postarea de afișe publicitare,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de așezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii
de marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), întrebări privind afacerile,
auditul afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, managementul computerizat
al fișierelor, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, promovarea vânzărilor pentru terți,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
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promovarea vânzărilor, marketing cu public țintă,
servicii de telemarketing, procesarea cuvintelor.
41. Servicii de caligrafie, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susținerea
conferințelor, transfer de know-how (instruire),
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, instruirea în
sado (instruirea în ceremonia ceaiului), scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea și susținerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, închirierea de decoruri pentru
scenă, traducere, meditații, scrierea de texte
altele decât cele publicitare, tehnoredactare
computerizată electronică, subtitrare, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, dublări,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, raportare fotografică,
fotografie, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, înregistrarea pe casete
video.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informaticei, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
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, consultanță în
securitatea datelor, consultanță în domeniul
tehnologiei informației (IT), consultanță în
securitatea internetului, mentenanța software-
ului pentru calculatoare, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru materialele
promoționale, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web, amenajare/design interior, calibrare
(măsurare), servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), stocarea electronică a datelor,
design de arte grafice, analiza scrisului de

mână (grafologie), furnizarea de informații
în legătură cu tehnologia calculatoarelor
și programare prin intermediul unui site
web, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, proiectarea ambalajelor, controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terți, stilizare (proiectare industrială).

───────

(210) M 2020 07477
(151) 19/10/2020
(732) CRISTINA SIMION, STR.

PRIMARIEI NR. 44A, BL. T6, AP.15,
JUDEȚUL CONSTANȚA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) LUPȘA SI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJ 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5 , BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cu mintea limpede

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 05.03.13; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roșu închis,
albastru închis, albastru deschis, gri
deschis

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

38. Furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet și
pe alte suporturi media, transmisii audio, video
și multimedia prin Internet și alte rețele de
comunicații, difuzare de material audio și video
pe internet, difuzare de programe prin Internet,
servicii de difuzare video, audio și TV, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
Internet, transmisie continuă (streaming) de
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material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizarea de ateliere recreative,
furnizarea de centre de divertisment, educație
și instruire, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de centre de recreere,
furnizare de activități recreative, organizare
de conferințe educaționale, organizare
de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurant și
bar, organizare de mese la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, servicii de cazare temporară.
44. Servicii de psihologie, consiliere psihologică,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 07478
(151) 19/10/2020
(732) ALEXANDRU-ALIN FRANCIUG,

STR. BÂRNOVA NR. 12, BL. M163,
SC. 1, ET. 1, AP. 6, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU SI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EVA Beauty

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
26.01.03

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

clase:
44. Servicii de analiză cosmetică, aplicarea
produselor cosmetice pe față, aplicare de
produse cosmetice pe corp, servicii de artă
corporală, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de eliminare a
celulitei, servicii de epilat cu ceară, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie de
frumusețe, saloane de frumusețe, saloane de
îngrijire a pielii, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri
de igienă pentru oameni, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de epilare,
servicii de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii
de epilare cu laser, servicii de epilare corporală
cu ceară pentru persoane, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de îndepărtare
permanentă și reducere a părului, servicii de
îngrijire a frumuseții, servicii de întindere a pielii
cu laser, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
de slăbire, servicii de tratare a celulitei, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, servicii de vopsire a sprâncenelor, servicii
de vopsire a genelor, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea picioarelor, servicii
pentru îngrijirea pielii, servicii personale de
epilare, servicii personale terapeutice referitoare
la îndepărtarea celulitei, servicii de tratament
cosmetic, servicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de tratament cu laser pentru
creșterea părului, servicii de tratament cosmetic
cu laser pentru îndepărtarea părului nedorit,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
servicii de tratamente cosmetice pentru ten.

───────
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(210) M 2020 07479
(151) 19/10/2020
(732) MIHAELA DUMITRAȘCU, STR.

FRASINETULUI NR. 27, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iSmile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, articole de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
nemedicinale pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, paste
pentru albirea dinților nemedicinale, creme
pentru albirea dinților nemedicinale, benzi de
albire a dinților, preparate de albire a dinților
nemedicinale.
35. Regruparea în avantajul terților a cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole de
parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate
de albire a dinților (exceptând transportul lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de

vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, articole de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
benzi de albire a dinților, preparate de albire a
dinților, servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole de
parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate
de albire a dinților, furnizarea de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
și produsă de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole
de parfumerie, uleiuri esențele, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate de
albire a dinților, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────
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(210) M 2020 07480
(151) 19/10/2020
(732) KOLLO SZABOLCS, STR.

BRADULUI NR.59, JUD
HARGHITA, DITRAU, 537090,
HARGHITA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

utilup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.04.03; 29.01.12

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

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților
(exceptând transportul lor) permițând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
utilajele, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu utilajele, oferirea de informații
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea utilajelor, publicitate online pe o
rețea de computere, organizarea de expoziții şi
târguri în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstrații
cu produse, promoții pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eşantioanelor
37. Consultanţă cu privire la utilaje, închirierea
echipamentelor de construcții, închirierea
macaralelor, închirierea excavatoarelor,
închirierea nacelelor verticale, foarfecă,
articulate, telescopice, inchirierea
motostivuitoarelor (telehandlerelor).
42. Servicii de consultanţă tehnică.

───────

(210) M 2020 07481
(151) 19/10/2020
(732) A.C. INTERMED TRADE SRL,

STR. SĂLCIOAREI NR.10,
CONSTRUCŢIA C1, PARTER, AP.
2, JUD. IAŞI, BÂRNOVA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ZANZI KEBAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.14; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii de restaurant, bufet, catering,
autoservire, fast-food privind furnizarea de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 07482
(151) 19/10/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NeoMagni anti-epuizare!

Revii la viaţă! Revii în joc!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice şi medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare, suplimente nutritive,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman.
35. Publicitate şi marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, funcții de
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birou, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor diverse (cu excepția
transportului lor) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii putând fi oferite
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata asigurate de magazine şi/sau puncte de
desfacere fizice sau online., servicii de agenţii
de import şi export, campanii de marketing,
marketing de produse, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, furnizarea de informații despre
produse şi servicii prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de comercializare asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în ceea ce privește preparate farmaceutice
şi medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, ,suplimente alimentare, suplimente
nutritive, substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman.

───────

(210) M 2020 07483
(151) 19/10/2020
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Protecţie pentru ficat.

Vitalitate pentru organism
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și

pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate sanitare pentru igiena
personală, altele decât articolele de toaletă,
şampoane medicinale, săpunuri, loțiuni și
paste de dinți, suplimente dietetice destinate
să suplimenteze o dietă normală sau să
aibă beneficiu pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, preparate
pentru tratarea acneei, plasturi adezivi/
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale/leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de alginat, lapte de migdale pentru
scopuri farmaceutice, preparate din aloe
vera pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru
scopuri veterinare, scoarță de angostura pentru
scopuri medicale, produse pentru spălarea
animalelor (insecticide), săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
pilule antioxidante, preparate antiparazitare,
zgărzi antiparazitare pentru animale, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale, pilule
pentru suprimarea apetitului, ceai anti-astmatic,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, plasmă
sangvină, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, ulei de
camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, carbolineum (antiparazitar),
suplimente dietetice pe bază de caseină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
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chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, scoarță de condurango pentru
scopuri medicale, remedii pentru bătături,
scoarță de croton, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime
pentru scopuri veterinare, corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, fenicul pentru scopuri medicale,
făină de pește pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, alimente pentru
bebeluși, alimente uscate prin înghețare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
gențiană pentru scopuri farmaceutice, glucoză
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, grăsimi pentru scopuri
medicale, grăsimi pentru scopuri veterinare,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, mușchi irlandez pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, făină lactată pentru bebeluși,
laxative, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe
de in, fibre pentru scopuri medicale, lemn
dulce pentru scopuri farmaceutice, loțiuni

pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, magnezie pentru scopuri
farmaceutice, malț pentru scopuri farmaceutice,
băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru slăbit,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, medicamente pentru uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
fermenți lactici pentru scopuri farmaceutice,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice/
lactoză pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ulei de muștar
pentru scopuri medicale, muștar pentru scopuri
farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme cu
muștar, scoarță de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, asistență
in managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
managementul interimar al afacerii, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, managementul administrativ
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externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), servicii de
comerț cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale,
marketing cu public țintă, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.

───────

(210) M 2020 07484
(151) 19/10/2020
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Inspirat de natura.

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

5. Geluri de masaj pentru scopuri medicale,
pastă de dinți medicinală, suplimente nutritive,
culturi de microorganisme pentru uz medical
sau veterinar, alifii pentru scopuri farmaceutice
reparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, produse
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de polen, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluși, propolis pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative/
laxative, chinină pentru scopuri medicale,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, salcie pentru scopuri medicale,
sedative/tranchilizante, pastile de slăbit, bețe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
zahăr pentru scopuri medicale, supozitoare,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi
cu vitamine, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de drojdie, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,

scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, plasmă
sangvină, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, ulei de
camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, carbolineum (antiparazitar),
suplimente dietetice pe bază de caseină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, scoarță de condurango pentru
scopuri medicale, remedii pentru bătături,
scoarță de croton, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime
pentru scopuri veterinare, corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, fenicul pentru scopuri medicale,
făină de pește pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, alimente pentru
bebeluși, alimente uscate prin înghețare
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adaptate pentru scopuri medicale/alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
gențiană pentru scopuri farmaceutice, glucoză
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, grăsimi pentru scopuri
medicale, grăsimi pentru scopuri veterinare,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, mușchi irlandez pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, făină lactată pentru bebeluși,
laxative, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe
de in, fibre pentru scopuri medicale, lemn
dulce pentru scopuri farmaceutice, loțiuni
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, magnezie pentru scopuri
farmaceutice, malț pentru scopuri farmaceutice,
băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru slăbit,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, medicamente pentru uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
fermenți lactici pentru scopuri farmaceutice,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice/
lactoză pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ulei de muștar
pentru scopuri medicale, muștar pentru scopuri
farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme cu
muștar, scoarță de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate

prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, asistență
in managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
managementul interimar al afacerii, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), servicii de
comerț cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale,
marketing cu public țintă, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.

───────
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(210) M 2020 07485
(151) 19/10/2020
(732) CBC HOLDING AG, C/O CEPTRA

S.R.O., STR. BODENHOF NR.4,
6014 LUZERN, LUCERNA,
ELVEȚIA

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

(540)

CORD BLOOD CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
44. Servicii de bănci de depozitare de celule
stem, servicii terapeutice cu celule stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor stem, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
servicii de bancă de țesuturi umane.

───────

(210) M 2020 07486
(151) 19/10/2020
(732) ALEX COMPANY IMPORT

EXPORT SRL, STR. HĂLMĂGEL,
NR. 6/B, JUDETUL ARAD,
HĂLMĂGEL, ARAD, ROMANIA

(540)

ARTIKOF arta
pentru fiecare pahar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 11.03.04

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

30. Cafea măcinată și cafea boabe întregi,
băuturi pe bază de cafea, cacao, băuturi pe bază
de ciocolată, ceai și ceai din plante, băuturi pe
bază de ceai și ceai din plante, amestec de
băuturi pe bază de cafea, amestec de băuturi pe
bază de cafea expresso, amestec de băuturi pe
bază de ciocolată, amestec de băuturi pe bază
de ceai, amestec de băuturi pe bază de ceai de
plante.
35. Administrarea afacerilor, asistență în
gestionarea afacerilor, franciză, și anume
furnizarea de asistență comercială la înființarea
și/sau exploatarea de cafenele și a afacerilor
în domeniul distribuirii aparatelor de cafea,
cafea espresso și ceai și a aparatelor automate
de cafea, cafea espresso și ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul cafelei,
ceaiului, băuturilor, aparatelor de cafea, cafea
espresso și ceai, aparatelor automate de cafea,
cafea espresso și ceai, servicii de vânzare cu
amănuntul prin intermediul aparatelor automate
de cafea, cafea espresso și ceai, strângerea
la un loc (cu excepția transportului acestora) a
cafelei, ceaiului, băuturilor, aparatelor de cafea,
cafea espresso și ceai, aparatelor automate de
cafea, cafea espresso și ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul online în domeniul cafelei, ceaiului,
băuturilor, aparatelor de cafea, cafea espresso
și ceai, aparatelor automate de cafea, cafea
espresso și ceai.
39. Aprovizionarea și reîncărcarea
distribuitoarelor automate de cafea, cafea
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espresso, ceai și a amestecurilor pe bază
de cafea, cafea expresso, ceai și ciocolată,
ambalare bunurilor și anume cafea, cafea
espresso, ceai și a amestecurilor pe bază de
cafea, cafea expresso, ceai și ciocolată, livrarea
bunurilor și anume cafea, cafea espresso, ceai
și a amestecurilor pe bază de cafea, cafea
expresso, ceai și ciocolată.
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet pentru gustări
(snack bar), servicii de catering, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri, închirierea de
aparate automate de cafea, cafea espresso și
ceai.

───────

(210) M 2020 07487
(151) 19/10/2020
(732) Istoan Dent S.R.L., STR.

SEPTIMIU ALBINI, NR. 4,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA Reţeaua

de medicină dentară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii
de îngrijire, medicală, servicii de ortodonţie,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală şi servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X şi prelevarea de
probe de sânge.

───────

(210) M 2020 07488
(151) 19/10/2020
(732) MARGI SHOES SRL, STR.

FABRICII DE ZAHĂR NR. 104,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ENZO MARGI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

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

clase:
25. Articole de încălțăminte.
35. Servicii de comerț cu încălțăminte.

───────

(210) M 2020 07489
(151) 19/10/2020
(732) IT GRUP SRL, STR. TELEAJEN

NR. 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
021467, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

wevo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#013A72, #008FDE)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, magneți, echipament
pentru scufundări, hardware pentru calculatoare,
hardware pentru calculator, monitoare (hardware
pentru calculatoare), componente hardware
cu memorie, microcipuri (hardware pentru
calculatoare), componente hardware pentru
calculatoare, hardware pentru realitate virtuală,
calculatoare și hardware de calculator, hardware
pentru rețele de calculatoare, hardware de
calculator pentru telecomunicații, hardware
pentru comunicarea de date, hardware pentru
urmărirea comportamentului șoferilor, software
pentru fiabilitatea hardware-ului, software
pentru testarea hardware-ului, servere de
comunicații (hardware de calculator), hardware
de calculator pentru controlul iluminatului,
hardware de stocare în rețea (NAS), hardware
de calculator pentru realitate augmentată,
hardware conectabil prin magistrală serială
universală (USB), dispozitive cu memorie
tampon (hardware de calculator), componente
hardware pentru VPN (rețele private virtuale),
componente hardware pentru WAN (rețea zonă
extinsă), hardware pentru jocuri și jocuri de
noroc, chei hardware USB (adaptoare de
rețea fără fir), hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, hardware
pentru sisteme electronice de asistență la
condus, software, software gratuit, aplicații
software, software utilitar, software educational,
software adaptabil, software industrial, software
electromecanic, software senzitiv, software
multimedia, software mobil, software științific,
software antispyware, software biometric,
software bancar, software interactiv, software
colaborativ, software social, software integrat,
platforme de software colaborative (software),
software pentru fiabilitatea software-ului,
software pentru testarea de software, software
de compilare, software de bioinformatică,
software pentru tablete, software video
interactiv, software de comunicații, software
de decodare, software pentru jocuri, software
pentru editare, software de asistență, software
de simulare, software pentru studenți, software
pentru divertisment, software pentru fabricație,

software de pregatire, software pentru profesori,
software de telecomunicații, software de
securitate, software de autentificare, software
de contabilitate, software pentru întreprinderi,
aplicații software descărcabile, software pentru
animație, software de calculator, software pentru
pariuri, software pentru cartografiere, pachete
de software, software pentru plăți, software
cad-cam, software pentru conferințe, software
pentru servere, software de sistem, software
pentru criptografie, software pentru inventariere,
software pentru birouri, software de optimizare,
software pentru testare, software pentru
reportare, software pentru extranet, software de
editare, software pentru prezentare, software
pentru planificare, software pentru topografie,
software pentru intranet, software de navigație,
software de rețea, software de referință, software
pentru logistică, software pentru domotică,
software pentru recuperarea creanțelor, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
pentru verificarea creditelor, cartușe (software)
pentru calculatoare, software de reprezentare
tabelară, software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
de realitate virtuală, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru comprimarea
datelor, microprocesoare programabile prin
software, grafică digitală (software descărcabil),
software de gestiune financiară, software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
gestionare locală, software pentru cursuri
virtuale, software de comunicații unificate,
software pentru inginerie electrică, software
pentru inginerie chimică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
pentru anularea zgomotului, software pentru
cloud computing, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru recunoașterea caracterelor,
software de blog-uri, software de joc
interactiv, software de inteligență artificială,
software de animație 3D, software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
afișare video, software interactiv pentru afaceri,
software descărcabil pentru jocuri, software
informatic utilitar descărcabil, software pentru
recunoașterea fețelor, software pentru analiză
facială, software pentru realitate augmentată,
software pentru recunoașterea vocală, software
de calculator (programe), software de afișaj
electronic, software pentru control parental,
software de divertisment interactiv, software de
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acordat instrumente, aplicație software pentru
televizoare, software de mesagerie instantanee,
software pentru telefoane inteligente, software
pentru plăți electronice, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru e-mail, software
pentru învățare automată, software pentru
server web, aplicații software pentru web,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru artă grafică, software pentru
controlarea mediului, software pentru simulare
(formare), software pentru plugin-uri, software
pentru monitorizarea sănătății, software pentru
monitorizarea mediului, software pentru asistent
virtual, software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software
pentru detectarea incendiilor, software pentru
gestionarea traficului, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru controlul mișcării, software pentru
contracte inteligente, aplicații software pentru
roboți, software pentru administrarea prezentării,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software de
calculator pentru codificare, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru table interactive whiteboard, software
pentru diagnoză și depanare, software informatic
de uz comercial, software pentru acces
la internet, software de calculator pentru
publicitate, software pentru comunități de
utilizatori, aplicații software pentru telefoane
mobile înregistrate sau descărcabile, software
pentru cititoare de carduri, software pentru
comunicarea de date, pachete de software
de calculator, software pentru telefonie
prin calculator, software pentru motoare de
căutare, programe de calculatoare (software
descărcabil), software pentru economizor de
ecran, software de aplicații de calculator,
software de recunoaștere a gesturilor, software
de prelucrare a datelor, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru compunerea de muzică,
software de grafică pe calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
pentru mesagerie on-line, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de calculator
pentru televiziune, software de sincronizare de
fișiere, software pentru mijloace de comunicare,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru flux de lucru, software
pentru master în educație, software utilizat
în domeniul muzical, software de protejare
a confidențialității, software de administrare
de afaceri, software pentru gestionarea
performanței economice, software descărcabil
de pe internet, software pentru urmărirea

comportamentului șoferilor, software pentru
servere de cloud, software pentru administrare
de cazinouri, software de analiză a discursului,
software care permite recuperarea datelor,
software de diagnoză la distanță, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de calculator pentru divertisment,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
pentru detectarea de amenințări, platforme
software pentru controlul reviziei înregistrate sau
descărcabile, software de asistență în producție,
software pentru extragere de date, software
pentru simulare de vehicule, software pentru
gestionarea riscului operațional, software pentru
medii de dezvoltare, software pentru repararea
erorilor informatice, software de management
de conținut, software de gestiune a datelor,
software de suport pentru sisteme, software
pentru previziuni de piață, software pe partea
de server, software de comandă pentru mașini,
software pentru streaming de multimedia,
software pentru servere de aplicații, software
pentru servere pentru imprimante, software
pentru crearea de diagrame, software pentru
sisteme de rezervare, software pentru comerț cu
amănuntul, platforme software de management
colaborativ, software pentru gestionarea de
imagini, software pentru tablouri de bord,
software pentru dezvoltare de jocuri, software
pentru acces la conținut, software de control de
conținut, software pentru detectarea de riscuri,
software pentru recuperarea de informații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru administrarea de clădiri, software
pentru dezvoltare de produse, software pentru
servere de comunicații, software pentru stocare
digitală distribuită, aplicații software pentru
controlul iluminării înregistrate sau descărcabile,
software pentru jocuri video pe calculator,
software de divertisment interactiv pentru
calculatoare, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software pentru operare
LAN (rețea locală), software de calculator
pentru automatizarea fabricilor, software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
pentru firewall-uri pentru calculatoare, software
multimedia înregistrat pe CD-rom, software
pentru jocuri de calculator, descărcabil, software
de securitate descărcabil pentru calculatoare,
software pentru sisteme de navigație GPS,
aplicații software pentru dispozitive fără fir, seturi
pentru dezvoltare de software (SDK), software
de interfață grafică pentru utilizator, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
software pentru integrarea segmentelor de
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control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, software educațional de calculator
pentru copii, software de calculator pentru
administrarea rețelelor, software de calculator
pentru controlul timpului, software pentru
controlul imprimantelor de calculator, cartușe
pentru jocuri de calculator (software), software
pentru gestionarea tipăririi la imprimantă,
software pentru UPI (interfață universală
periferică), software pentru automatizarea
arhivării de date, software de aplicații informatice
pentru televizor, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de calculator pentru controlul
iluminatului, software pentru gestionarea
unui magazin online, software pentru jocuri
cu realitate augmentată, software pentru
documentarea și analiza incendiilor, software de
realitate virtuală pentru telecomunicații, software
pentru grafică 3D pe calculator, software pentru
administrarea conținutului web (WCM), software
interactiv pentru baze de date, software pentru
întocmire de declarații fiscale, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, software
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru jocuri video de calculator, fir mware
și software pentru țigări electronice, software
de calculator pentru controlul amplificatoarelor,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru securitatea rețelelor și
dispozitivelor, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, suite de programe de
birou (software), software pentru automatizarea
proceselor robotice (RPA), software pentru
generarea de imagini virtuale, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru
aparate pentru tomografie dinamică, software de
recunoaștere optică a semnelor, software pentru
gestionarea forței de muncă, aplicații software
de tipul business intelligence înregistrate
sau descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru procese
de fabricație inteligente, software pentru

planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
software pentru gestionarea lanțului de
aprovizionare, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze X, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru jocuri de calculator, înregistrat,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, software de dezvoltare a unui site
web, software de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, software informatic pentru
crearea de firewall-uri, software pentru sisteme
de operare pe calculator, software de calculator
legat de istoricul financiar, software de
calculator pentru căutarea de date, software
de operare usb (magistrală serială universală),
dispozitive de control industriale care includ
software, software interactiv multimedia pentru
a juca jocuri, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, software de calculator
pentru gestionarea tranzacțiilor financiare,
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), software de calculatoare destinat
estimării resurselor necesare, instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator,
software folosite pentru dozimetrie în domeniul
radioterapiei, software de proiectare tehnică
pentru tehnologia microundelor, software pentru
livrare de conținut fără fir, software pentru
prelucrarea de fișiere muzicale digitale, software
de calculator descărcat de pe internet,
software de calculator pentru comunicarea
între microcalculatoare, software pentru serverul
de acces la rețea, jocuri video pe discuri
(software de calculator), software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software pentru fabricare asistată
de calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (CAD), software de
înregistrare a datelor despre antrenamente,
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software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru inginerie asistată de calculator
(CAE), software pentru gestionarea proceselor
de afaceri (BPM), software de calculator
pentru afișarea mediilor digitale, software de
modelare și simulare a incendiilor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de navigare pe rețele
informatice globale, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de realitate virtuală pentru învățarea
medicinei, software CMS (sistem de gestionare
a conținutului), software pentru sincronizare de
baze de date, software de calculator pentru
înregistrare de sunete, software pentru sisteme
informatice de management (MIS), software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software pentru televiziune cu circuit închis
(CCTV), software pentru servere de baze de
date, software de marketing pentru motoare de
căutare, software pentru sisteme de informații
geografice (GIS), software pentru rețea fără fir tip
mesh, portaluri inteligente pentru stocare definită
prin software, software pentru supravegherea de
articole electronice (EAS), software de învățare
automată pentru domeniul sănătății, software de
inteligență artificială pentru domeniul sănătății,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), software
de calculator pentru asistarea proiectării
echipamentelor sportive, software de procesare
a datelor pentru reprezentări grafice, software
informatic pentru comunicații în rețele fără fir,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
fără fir, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
video, software informatic pentru sisteme
de poziționare globală (GPS), software bios
(sistem de bază de intrare/ieșire), software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, software de calculator
folosit în domeniul publicării electronice,
software de calculator pentru analizarea
informațiilor de piață, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de operare pe calculator pentru mainframe-
uri, software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, cartele codificate pentru
accesarea software-ului de calculator, software
pentru controlul funcționării dispozitivelor audio
și video, software pentru prelucrarea imaginilor,
materialelor grafice și textelor, software de
calculator pentru crearea de modele financiare,
software de simulare pentru utilizare cu
calculatoarele digitale, software de imagistică

prin satelit pentru interpretarea fotografiilor,
software de operare pentru wan (rețea zonă
extinsă), software de calculator pentru controlul
accesului la calculatoare, software de calculator
care permite jucarea de jocuri, software de
procesare a datelor pentru procesarea textelor,
software de calculator care permite schimb
de informații, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software de
prelucrare de imagini pentru camere auto,
platforme software care permit utilizatorilor
să strângă bani, software pentru sisteme
electronice de asistență la condus, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software educaţional care conține instrucțiuni
pentru jucarea jocurilor, software pentru realitate
augmentată destinat creării de hărți, software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
digitale, software care permite funizarea de
informații prin internet, middleware pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, software de calculator în legătură
cu domeniul medical, software de calculator
descărcabil pentru transmiterea de informații,
software de calculator înregistrat pentru șofat
în siguranță, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software de calculator pentru
curățarea și optimizarea sistemelor, software
chatbot de calculator pentru simularea de
conversații, software pentru gestionarea ciclului
de viață al produselor, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, software de recunoaștere optică
a codurilor de bare, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și pentru
publicare, software pentru contabilizarea gazelor
cu efect de seră, software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
electronice de mână, software de divertisment
interactiv, descărcabil, pentru jocuri pe
calculator, software informatic pentru convertirea
documentelor imagini în formate electronice,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale prin
internet înregistrate sau descărcabile, software
de calculator pentru scanarea imaginilor și
a documentelor, pachete de software integrat
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pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a
unui sistem informatic, software pentru crearea
și editarea de muzică și sunete, software
de calculator pentru interpretarea amprentelor
digitale sau palmare, software pentru facilitarea
tranzacțiilor securizate cu cărți de credit,
programe de jocuri pe calculator înregistrate
pe benzi (software), suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
software de calculator pentru compilarea de
date de localizare, software de calculator pentru
colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software de
calculator înregistrat pentru conducere auto în
siguranță, software pentru comanda aparatelor
și instrumentelor pentru iluminat scenic, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software pentru jocuri de calculator folosit
pe aparate mobile, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile, software pentru jocuri de calculator
utilizat jocuri interactive online, software de
sistem de gestionare a fluxului de lucru,
software pentru aparate de jocuri video de tip
arcadă, platforme de editare colaborativă în
timp real (RTCE) (software), software pentru
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere
(ECM), software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (IDS), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru controlul și
îmbunătățirea calității sunetului la echipamentele
audio, software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, programe de jocuri pe calculator
descărcate de pe internet (software), software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software pentru comerț
prin intermediul unei rețele globale de
comunicații, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru gestionarea operațională a cardurilor
magnetice și electronice portabile, software

pentru organizarea și vizualizarea de imagini
digitale și fotografii, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, cutii adaptate pentru stocarea
de discuri de software de calculator, calculatoare
personale care includ software privind informații
legate de dietă, software pentru integrarea
de publicitate online pe site-uri web, software
pentru închirierea de spațiu publicitar pe site-
uri web, software de calculator care permite
căutarea ți recuperarea de date, software de
calculator descărcabil de pe rețele globale de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru jocuri folosit împreună cu
consolele de jocuri video, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele
de calculatoare, software de sistem și de
suport de sistem și firmware, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de calculator
pentru comunicarea între calculatoare printr-o
rețea locală, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software de calculator interactiv
care furnizează informații de navigație și
călătorie, software de calculator pentru creare
de seturi de caractere și fonturi, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
date, software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
pentru procesarea plăților electronice către și
de la alte persoane, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(API), software care permite furnizarea de
medii electronice prin rețele de comunicare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri
și jocuri de noroc, software descărcabil pentru
accesul și comanda la distanță a unui calculator,
software de calculator descărcabil pentru a fi
utilizat ca portmoneu electronic, software de
aplicații pentru calculatoare personale pentru
sistemele de control al documentelor, software
de calculator pentru sisteme biometrice de
identificare și autentificare a persoanelor,
software informatic destinat utilizării în crearea
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și elaborarea de site-uri web, software pentru
căutarea și recuperarea de informații printr-o
rețea de calculatoare, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de control pentru
iluminat destinat utilizării în locații comerciale
și industriale, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (IOT), software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software informatic
destinat utilizării pentru furnizarea accesului
multiplu la o rețea informatică globală, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control al
documentelor, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software pentru administrarea de date și fișiere
și pentru baze de date, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
și de securitate pentru clădiri, software de
calculator folosit la sistemele de asistență pentru
luarea de decizii medicale, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă pentru comenzi și
livrare de alimente, software de calculator pentru
comanda de la distanță a aparatelor de iluminat
electric, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, software pentru jocuri care ofera
sau afiseaza castigul jucatorului din masinile
de joc, software de calculator pentru migrarea
între distinctele sisteme de operare folosite de
rețeaua informatică, programe informatice și
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini folosite pe telefoane mobile, software
informatic care permite calculatoarelor să
ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator

pentru comanda de la distanță a mașinilor și
echipamentelor de birou, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, software pentru accesarea repertoriilor de
informații care pot fi descărcate din rețeaua
globală de calculatoare, simulatoare electronice
pentru antrenamente sportive (aparate didactice
pe bază de software și hardware de calculator),
software de calculator pentru controlul vocal
al unui calculator și al modului de operare
al acestuia, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile și alte
aparate electronice de larg consum, software
de calculator pentru aplicații mobile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală, software pentru comerțul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacții comerciale electronice prin intermediul
unei rețele informatice globale, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele cu
altele, software de comunicare pe calculator
care permite clienților să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, instrucțiuni de operare
și utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare și software de calculator, îndeosebi
pe dischete sau cd-rom-uri, hardware pentru
server de acces la rețea, suporturi de montare
pentru hardware de calculatoare, hardware
pentru lan (rețea locală de operare), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware de
calculator pentru compilare de date de localizare,
hardware de calculator pentru culegerea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware
de calculator pentru procesare de semnale
audio și video, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
hardware de calculator pentru accesare și
transmisie de date la distanță, hardware pentru
procesarea de plăți electronice către și de la
alții, module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (IOT).
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37. Înlocuirea de componente hardware
pentru îmbunătățire, reparații de hardware
de calculator, întreținerea de hardware
de computer, instalare de hardware (de
calculator), instalare de hardware pentru sisteme
informatice, instalare de hardware pentru
accesul la internet, servicii de întreținere
pentru hardware de calculator, instalare și
reparații de hardware de calculator, întreținere
și reparații de hardware de calculator, instalare
și reparare de hardware de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparații de componente
hardware de calculator, instalare de hardware
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
înlocuire de hardware de rețele de calculatoare
și telecomunicații pentru îmbunătățire, reparare
și întreținere de hardware de calculator și
de telecomunicații, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, reparare
și întreținere de hardware pentru aparate de
procesare a datelor, consultanță în legătură cu
instalare, întreținere și reparații de hardware de
calculator, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare și întreținere de hardware
pentru rețele de calculatoare și acces la internet,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de echipamente pentru benzinării,
servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule, reparații sau întreținere de
echipamente pentru stații de benzină, conversia
motoarelor pe benzină în motoare cu combustibil
diesel.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare
de hardware, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, testare de hardware de calculator,
închirierea de hardware de calculator, proiectare
de hardware de calculator, închirieri de
hardware și software, dezvoltarea de hardware
pentru jocuri video, consultanță tehnică privind
utilizarea de hardware, proiectare personalizată
de hardware pentru calculatoare, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consultanță în materie de hardware de
calculator, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, cercetare
privind dezvoltarea de hardware de calculator,
configurare de hardware de calculator folosind
software, cercetare în domeniul hardware-ului
de calculator, servicii de proiectare de hardware
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, proiectare de hardware
și software pentru calculator, dezvoltare de
hardware si software de calculator, proiectare

de hardware pentru operatori audio și video,
servicii de consultanță în materie de hardware de
calculator, proiectare și dezvoltare de arhitectură
pentru hardware de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware pentru industria de
prelucrare, furnizare de echipamente hardware
în time-sharing (timpi partajați), instalarea de
software, proiectare de software, creare de
software, elaborare de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, întreținere
de software, dezvoltare de software, închirierea
de software, inginerie de software informatic,
software ca serviciu (SaaS), programare de
software educativ, proiectare personalizată de
software, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, servicii de personalizare
de software, scriere de software de calculator,
design și dezvoltare de software, copiere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, modernizare de software de
calculatoare, testare de software de calculator,
programare de software pentru telecomunicații,
dezvoltare de software pentru terți, actualizarea
software-ului pentru computer, configurare de
software de calculator, întreținere și reparare
de software, reparare de software de calculator,
proiectare de software pentru terți, dezvoltare
software, programare și implementare, servicii
de consultanță pentru software, furnizare de
software nedescărcabil online, închiriere de
software de divertisment, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, proiectare de
software pentru drivere, dezvoltare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software pentru rețele neurale
profunde, închirierea de programe (software)
pentru computere, proiectare de software de
realitate virtuală, elaborare și actualizare de
software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, programare de software
pentru gestionarea energiei, asigurarea utilizării
temporare de software web, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
pentru prelucrarea imaginilor, consultanță în
domeniul proiectării de software, cercetare
și dezvoltare de software informatic, studii
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de proiecte privind software-ul, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, dezvoltare
de software de realitate virtuală, închirieri de
calculatoare și de software, programare de
software pentru publicitate online, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, servicii tehnice de descărcare
de software, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, actualizare de software
pentru telefoane inteligente, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, proiectare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de software pentru jocuri video, programare
de software pentru jocuri video, închiriere
de software pentru jocuri video, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, întreținere
și modernizare de software de calculator,
scriere și actualizare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator, proiectare și scriere de software
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, întreținere
de software pentru accesul la internet, instalare
de software pentru baze de date, cercetare
privind dezvoltarea de software de calculator,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, configurare de rețele
de calculatoare folosind software, programare de
software pentru platforme de internet, instalare
de software pentru accesul la internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
identificarea defecțiunilor în software-ul de
calculator, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, proiectare la comandă de pachete
de software, întreținere și actualizare de software
de calculator, controlul calității privind software-ul
de calculator, servicii de instalare și întreținere de
software, actualizare de software de calculator
pentru terți, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, servicii de programare de
software de calculator, cercetare în materie de
software de calculator, servicii pentru proiectare
de software de calculator, servicii pentru
scrierea de software de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, programare
de software pentru studii de piață, creare
și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software
de calculator, dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, proiectare și dezvoltare de

software pentru drivere, proiectare de software
pentru sisteme de operare, dezvoltare de
software pentru sisteme de operare, închiriere
de software de jocuri pe calculator, proiectare
de software de procesare de text, întreținere
de software de prelucrare a datelor, dezvoltare
de software de procesare de text, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
comunicații, actualizare de software pentru
sisteme de comunicații, programare de software
pentru jocuri pe calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, instalare,
reparare și întreținere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio și
video, închirieri de calculatoare și de software
de calculator, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, găzduire de software
destinat utilizării la gestionarea bibliotecilor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei, proiectare, dezvoltare și
programare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru planificarea
rutelor, consultanță privind software-ul pentru
sisteme de comunicații, închiriere de software
pentru baze de date electronice, programare
de software pentru platforme de comerț
electronic, servicii consultative și informații
despre software de calculator, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), programare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de realitate virtuală,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
calibrare privind software-ul de calculator,
eliminarea erorilor de software de calculator
pentru terți, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
și actualizarea software-ului informatic, instalare,
întreținere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, actualizare și întreținere
de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
creare, întreținere și modernizare de software de
calculator, proiectare de software pentru terți în
domeniul calculatoarelor, proiectare, întreținere
și actualizare de software de calculator,
proiectare, actualizare și întreținere de software
de calculator, identificarea problemelor de
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hardware și software pentru computere,
proiectare de software pentru operatorii audio
și video, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, creare
și dezvoltare de software pentru jocuri
video, proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, proiectare de
software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, consultanță în
domeniul software-ului ca serviciu (SaaS),
leasing de software cu autentificare unică
pentru aplicații, concepere și dezvoltare de
software cu autentificare unică, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare automată, învățare
aprofundată și rețele neurale profunde, servicii
de consultanță profesională privind software-
ul de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru investiții, instalare,
întreținere, actualizare și îmbunătățire de
software de calculator, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, întreținere
și actualizare de software pentru sisteme de
comunicare, cercetare în materie de programe și
software de calculatoare, instalare și întreținere
de software pentru baze de date, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, închiriere de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator, instalare și întreținere de software
pentru acces la internet, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,

proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, instalare, întreținere
și reparații de software pentru sistemele
computerizate, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, dezvoltare
de software pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
servicii de consultanță în materie de calculatoare
și software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, leasing de software cu
privire la cotații de preț, instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (AcaaS),
furnizarea accesului temporar la software de
divertisment interactiv nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrare de imagini, proiectare și
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, consultanță în materie de proiectare și
dezvoltare de software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
proiectare și dezvoltare de software de
recuperare a datelor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, servicii
de cercetare și consultanță privind software-
ul de calculator, proiectare de software pentru
procesare și distribuție de conținut multimedia,
servicii de studii de fezabilitate privind software-
ul de calculator, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
programare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
controlul proceselor, furnizare de informații în
domeniul proiectării de software de calculator,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării
de software de calculator, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
calculator, consultanță tehnică privind instalarea
și întreținerea de software de calculator,
dezvoltare și întreținere de software pentru
baze de date electronice, servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
cercetare privind dezvoltarea de programe și de
software de calculator, instalare, întreținere și
actualizare de software pentru baze de date,
asigurarea utilizării temporare de software online
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nedescărcabil pentru gestionarea inventarului,
proiectare și dezvoltare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, dezvoltare de
soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, servicii de asistență tehnică în
materie de software de calculator, servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator, servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date electronice,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SaaS),
furnizare de consiliere tehnică cu privire la
hardware și software, dezvoltare de software de
aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, furnizare de software
de calculator într-o rețea informatică globală,
dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
furnizarea accesului temporar la software cu
autentificare unică online, nedescărcabil, servicii
de consultanță în materie de utilizare de
software de calculator, închirieri de software de
calculator pentru citirea unui flux de date, servicii
de inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
servicii de consultanță privind calculatoarele
care utilizează medii de software heterogene,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil pentru traducere, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (AcaaS), platforme pentru inteligență
artificială sub formă de software ca serviciu
(SaaS), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (SaaS), creare
și dezvoltare de software de calculator pentru
simulare de vehicule, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul

comerțului electronic, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator destinat
utilizării cu tehnologia medicală, proiectare și
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, dezvoltare de
software de calculator destinată utilizării cu
dispozitive de control programabile, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi
și de software, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, servicii
de consultanță și de informații privind închirierea
de software de calculator, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit
pentru grafică, proiectare și dezvoltare de
software și hardware pentru amplificarea și
transmiterea semnalelor, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit pentru
editare, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, realizarea de studii de fezabilitate
privind hardware-ul și software-ul de calculator,
concepere și dezvoltare de software de operare
pentru rețele private virtuale (VPN), servicii
de consultanță și de informații referitoare la
întreținerea de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-uri
web, închiriere de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, programare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, întreținere de software de calculator
utilizat pentru exploatarea aparatelor și utilajelor
de umplere, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, studii de proiecte tehnice în domeniul
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hardware-ului și software-ului de calculator,
dezvoltare de software pentru conversia de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de software pentru conversie de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, advisory și servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor și software pentru jocuri
video, furnizare de informații despre proiectarea
și dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru utilizare în
comunicații, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru procesare de
text, întreținere de software de calculator
cu privire la siguranța calculatoarelor și
prevenirea riscurilor informatice, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
programare de software de calculator pentru
dicționare și baze de date electronice pentru
traduceri, dezvoltare de software de calculator
destinate utilizării cu sisteme de comutare
acționate de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, servicii de consultanță în
materie de închiriere de calculatoare și de
software de calculator, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
îmbunătățirii calității produselor software, leasing
de software de calculator pentru citirea bazelor
de date cuprinzând cotații de preț, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (CAD/
CAM), servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, dezvoltare de

software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
destinat utilizării în aplicații pentru monitorizarea
radiodifuziunii, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru utilizare în gestionarea lanțului de
aprovizionare, furnizare de acces temporar la
software online care nu poate fi descărcat,
pentru procesare de text, furnizare de servicii
de aplicații informatice (ASP), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date (software) concepute pentru construcții
și producția automatizată (cad/cam), furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea
și publicarea de jurnale și bloguri personale
online, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare și
imprimare, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi coletelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea procesării
expedițiilor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
elaborării documentelor de transport prin rețele
de calculator, intraneturi și internet, proiectare și
dezvoltare de hardware de calculator, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
servicii de consiliere privind hardware-ul de
calculator, proiectare de hardware de calculator
pentru industriile producătoare, dezvoltare
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de componente hardware pentru procesarea
semnalului digital, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
servicii de proiectare în domeniul hardware-
ului de calculator, dezvoltare de hardware
de calculator pentru jocuri pe calculator,
proiectare de hardware pentru prelucrarea
și distribuirea conținuturilor media, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
componente hardware pentru operatorii video
și audio, consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, proiectare de
hardware pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de hardware pentru
comprimarea și decomprimarea conținuturilor
multimedia, închirieri de hardware de calculator
și aparate periferice pentru calculator, servicii de
cercetare și consultanță privind hardware-ul de
calculator, dezvoltare de componente hardware
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, servicii de consultanță profesională
în materie de hardware de calculator, dezvoltare
de componente hardware pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, dezvoltare de
componente hardware pentru procesarea și
distribuirea conținutului multimedia, servicii de
consiliere și consultanță privind hardware-
ul de calculator, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul hardware-ului de
calculator, servicii de consultanță în materie de
proiectare de hardware de calculator, servicii
de consiliere și informare privind proiectarea și
dezvoltarea de hardware, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, dezvoltare de
componente hardware pentru conversia de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
servicii de consiliere și consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de hardware pentru
calculatoare, proiectare de hardware pentru
conversia datelor și a conținuturilor multimedia
între diferite protocoale.

───────

(210) M 2020 07490
(151) 19/10/2020
(732) ERFELLO STORE SRL, CALEA

PLEVNEI NR.145B, BL.3, AP.3085,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060012,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ERFELLO

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

3. Preparate cosmetice pentru înfrumusețare și
îngrijire personală.
18. Genți, portofele, curele din piele sau
înlocuitori.
25. Curele din piele sau înlocuitori
(îmbrăcăminte).
35. Servicii de comerț cu produse diverse, în
special produse de cosmetică, înfrumusețare și
îngrijire personală, genți, portofele, curele din
piele sau înlocuitori, servicii de vânzare prin
magazine online.

───────

(210) M 2020 07491
(151) 19/10/2020
(732) DAN RAZVAN PLUMB, CALEA

MOSILOR, NR. 270, BL. 14, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BESTINFORM

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă
în managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
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comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicaţii, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, furnizarea de
forumuri online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea de site
web, proiectare de software pentru calculatoare,
consultanţă software pentru calculatoare,
găzduirea site-urilor (site-uri web), mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 07492
(151) 19/10/2020
(732) SC AUTO GROUP C.M.B. SRL,

STR. TRIBUNUL ANDREICA NR.
2 A, JUDEŢ ARAD, ARAD, 31032,
ARAD, ROMANIA

(740) BIONPI ION RODICA
COCUTA PERSOANA FIZICA
INDEPENDENTA, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 126-130,
BL. 8, SC. A, AP. 50, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, 71224, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMDAC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
7. Maşini agricole cum ar fi secerători,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
maşini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare, de recoltat, presă de balotat paie,
distribuitoare de fertilizanţi, de îngrăşăminte,
încărcătoare pentru maşini agricole, maşini
agricole, pentru arat, cultivare, fertilizare,
însămânţare, maşini-unelte agricole, maşini
agricole ide treierat: aparate agricole, utilaje
agricole cum ar fi pentru integrarea substanţelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit şi
silvicultură, maşini agricole de tăiat şi colectat
iarba, dispozitive şi scule electrice pentru
grădinărit, răşini şi aparate agricole de grădinărit
şi silvice, accesorii pentru uneltele agricole
cum ar fi: racorduri, curea de tranmisie, benzi
de rulare din cauciuc sub formă de şenile
pentru maşini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole şi horticole şi piese şi
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru maşinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
fi lance de stropit, freze de pământ pentru
scopuri agricole, maşini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acţionate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpiţe , aparate de muls
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şi ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive
de legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini de tuns pentru animale, maşini de
tuns părul pentru animale, maşini forestiere,
ferăstraie cu bandă pentru exploatare forestieră
(maşini), graifere pentru lemn (hidraulice) de uz
forestier (maşini), maşini pentru rostuirea dinţilor
de ferăstru (pentru exploatare forestieră sau
prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate, dispozitive de alimentare
şi control pentru garduri electrificate.
35. Difuzarea anunţurilor publicitare în domeniul
auto, furnizarea de produse auto conţinute în
clas sele 6, 12,17, comercializarea produselor
auto conţinute în clasele 6,12, 17 şi a accesoriilor
lor, în special piese de maşini şi accesoriile
acestora, în scopul vânzării şi cumpărării în
supermarket-uri, magazine specializate pentru
produsele de natură specifică, vânzarea
produselor auto prin service auto, prin magazine
proprii sau prin magazine mobile sau prin poştă,
prin metode de comunicare on-line sau prin orice
alte metode de comunicare, prin televiziune,
radio, telefon, cataloage, prin agenţi de vânzări,
informaţii comerciale şi asistenţă pentru afaceri
în legătură cu produsele auto din clasele
menţionate, anunţuri publicitare, actualizarea
informaţiilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, servicii de vânzare, cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu maşini, utilaje şi
aparate agricole, de grădinărit şi de silvicultură,
articole de grădinărit şi scule manuale şi
electrice de grădinărit, pe benzină, electrice
sau manuale, garduri electrificate, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 6,7,8,
9,11,12,117, 21 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod (comerţ intern şi internaţional).
39. Transportul, amabalarea şi depozitarea
produselor auto, organizarea de călătorii,
transport, ambalare şi depozitare de maşini,
utilaje si aparate agricole, de grădinărita şi de
silvicultură, articole de grădinărit, scule manuale
şi electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produse din
clasele 7,8, 9,111,12,21 şi anume utilaje, maşini,
aparate, scule legate de agricultură, grădinărit,
silvicultură, zootehnie şi a accesoriilor acestora.

───────

(210) M 2020 07493
(151) 19/10/2020
(732) PREMIERE HOME CONSTRUCT

SRL, STR. STEJAR, NR. 52, AP. 1,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ENKA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, marketing imobiliar,
finanțare imobiliară, servicii de agenți
imobiliari, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță imobiliară, investiții imobiliare,
servicii imobiliare, afaceri imobiliare, agenții
imobiliare, evaluări imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de multiproprietate în domeniul imobiliar
(servicii imobiliare), servicii ale agentului
imobiliar, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor.

───────
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(210) M 2020 07494
(151) 19/10/2020
(732) ALEXANDRU GRECEA, STR.

HĂRMANULUI NR.29, BL.2, SC.B,
AP.12, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CENTOCITTÀ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, servicii de disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, servicii de divertisment
în timp real şi servicii de divertisment
muzical, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizare şi planificarea de
petreceri, consultanţă în materie de planificare
de evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2020 07495
(151) 19/10/2020
(732) DELIA LEBADA SRL, STR.

JUDEŢULUI NR. 1, ET. 1, AP.
103, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LEBADA LAKE RESIDENCE

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

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

37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.

───────
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(210) M 2020 07496
(151) 19/10/2020
(732) SC PARTENERII SENOL 61

SRL, STR. LIZEANU NR. 5, LOT.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOMB Döner Kebap

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, grena,
alb, gri, negru

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

43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet.

───────

(210) M 2020 07497
(151) 19/10/2020
(732) BRUTUS UTILAJE SRL, ALEEA

TINERETULUI NR.3, SAT
MASTACAN, JUD. NEAMŢ, SAT
MASTACAN, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

BRUTUS UTILAJE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2020 07500
(151) 19/10/2020
(732) Creative Moment Design, BD.

IULIU MANIU NR.14, BL.13, SC.D,
AP.169, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061104, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

441 Design Powerhouse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17

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

35. Publicitate, agenții de publicitate, servicii
de publicitate, publicitate și reclamă, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de asistență
privind publicitatea, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de publicitate pentru alte
persoane, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de grafică
publicitară.
42. Design vizual, design arhitectural, design
grafic, design pentru magazine, design pentru
restaurante, design de ambalaje, design
industrial, design de mobilier, design pentru
indicatoare, design de produs, design artistic
comercial, proiectare (design) de băi, design
grafic și industrial, design interior pentru
magazine, servicii de design mobilier, servicii
de ilustrare (design), design de broșuri,
proiectare (design) de puburi, servicii de design
arhitectural, proiectare (design) de bucătării,
artă grafică și design, proiectare (design) de
birouri, consultanță privind designul ambalajelor,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de
restaurante, proiectare (design) de clădiri,
servicii de design comercial, consultanță în
materie de design, design și dezvoltare de
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produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de design de brand, design de
mobilier de birou, servicii de design de produs,
servicii de design pentru restaurante, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
grafic asistat de calculator, design de cărți de
vizită, servicii de design de dulapuri, servicii
de design privind vitrinele magazinelor, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior pentru magazine, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
de arhitectură de interior, servicii de realizarea
de planuri arhitecturale, întocmirea de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de grafică digitală,
concepție grafică de materiale promoționale,
servicii de grafică digitală (servicii de prelucrare
a imaginilor digitale).

───────

(210) M 2020 07501
(151) 19/10/2020
(732) GRIGORE MICLӐUŞ, STR.

AMAŢIULUI, NR.47, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

ALTORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb,
roşu

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

9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software pentru țigări
electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
24. Lenjerie de uz casnic, de exemplu,
cearceafuri, dosuri de perne, prosoape din
materiale textile, textile pentru baie, exceptând
îmbracamintea, lenjerie de pat, pături pentru pat.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
26. Pandantive, altele decat cele pentru bijuterii,
inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri, aplicatii
(mercerie), insigne pentru purtare, nu din metale
preţioase.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri,
filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări care conţin
substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, soluţii lichide
pentru ţigările electronice, cartomizoare pentru
țigări electronice, atomizoare pentru țigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe
de tutun.
35. Publicitate, Servicii de agenţie de publicitate,
Furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, Gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
Administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, Asistență în afaceri, management
și servicii administrative, Prezentarea produselor
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prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, Prezentare de produse
și servicii [în scopuri promoționale/publicitare],
Servicii de publicitate, marketing și promovare,
Distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, Servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu tutun, Servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, Servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, Organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare

───────

(210) M 2020 07502
(151) 19/10/2020
(732) BURCULESCU FLORIN-

AURELIAN, STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR. 23B, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ŢARA MEA Din România,
Pentru România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 24.07.01

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, bleu, gri

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

29. Fructe preparate, fructe deshidratate,
fructe conservate, fructe confiate, fructe
glazurate, fructe congelate, fructe uscate, fructe
glasate, fructe congelate, fructe coapte, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe fermentate, coji
de fructe, pectină din fructe, jeleuri de fructe,
fructe la borcan, fructe lychee procesate, fructe
în saramură, conserve de fructe, chipsuri din
fructe, salate de fructe, tocătură din fructe,

praf de fructe, pulpă de fructe, fructe în
conservă, piureuri de fructe, rulouri de fructe
(alimentare), cremă de fructe, amestecuri de
fructe uscate, aranjamente de fructe procesate,
fructe de pawpaw uscate, fructe de pădure,
conservate, fructe de mango preparate, fructe
de papaia preparate, fructe feliate la borcan,
fructe feliate, la conservă, tartă umplută cu
fructe, produse din fructe uscate, fructe de
avocado procesate, fructe conservate în alcool,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
fructe de torreya, preparate, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, fructe kaki uscate (got-gam),
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază
de fructe, deserturi pe bază de fructe, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, amestecuri de fructe și nuci preparate,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, batoane pe bază de fructe
cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume) mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), sosuri pe bază
de lactate, deserturi preparate din produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate, frișca
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
glazură de frișcă pe bază de lactate, produse
tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, băuturi pe bază de lactate care
conțin fulgi de ovăz, carne, carne afumată, carne
tocată, carne procesată, carne preparată, carne
feliată, carne prăjită, carne ambalată, carne
proaspătă, carne congelată, carne uscată, carne
conservată, carne sărată, carne afumata, carne
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friptă, carne și produse din carne, carne de
porc, paste de carne, conserve de carne, carne
de curcan, carne de pasăre, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vânat, carne pentru
cârnați, carne de rață, carne de crab, pateuri din
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de porc
conservată,
carne de vită preparată, carne gătită, la
borcan, carne gătită, la conservă, carne de
pui deshidratată, produse din carne preparate,
produse din carne congelată, carne prăjită de
pui, carne de pui congelată, carne de pui
proaspătă, carne de scoici uscată, carne de
pește uscată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte
de carne de pasăre, pateuri pe bază de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, grăsime din carne
de vită, concentrat din carne de vacă, carne de
pasăre de curte, bucăți de carne de pui, salate cu
carne de pasăre, mâncăruri preparate pe bază
de carne, feluri de mâncare preparate din carne,
fasole cu carne de porc la conservă, produse
din carne sub formă de hamburgeri, supe și
baze de supă, extracte din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi,
produse apicole, miere, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, preparate din cereale
acoperite cu zahăr și miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun care conțin miere, miere naturală, miere
(pentru alimentație), miere de Manuka, pentru
alimentaţie, preparate aromatice, altele decât
uleiuri esenţiale, pentru produse de patiserie,

specialități de patiserie, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, condimente,
condimente de copt, sare, mirodenii, arome și
condimente, praf de copt, drojdie și agenți de
dospire, semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, oţet,
muştar, nu pentru scopuri farmaceutice.
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute şi neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspetei, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă, animale acvatice
comestibile (vii), animale de prăsilă (vii), animale
vii, animale de laborator, bibani (vii), bovine (vii),
calcani (vii), cai (vii), calamari (vii), capre (vii),
caracatiţe (vii), cod (viu), caracude (vii), crabi
(vii), crap argintiu (viu), creveţi (pandalidae) vii,
curcani (vii), curci (vii), găini (vii), hering (viu),
iepuri de mare, vii, icre proaspete, homarii vii,
macrou spaniol, viu, moluşte vii, oi (şeptel),
păsări de companie, păsări de curte, vii, păsări
de reproducţie, păsări vii, păstrăv viu, peşte
cap-de-şarpe, viu, peşti vii, peşti vii pentru
alimentaţie, pui vii, pui vii de găină Sikie, raţe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
33. Extracte din fructe cu alcool, jeleuri
alcoolice (cocktailuri alcoolice), băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi alcoolice de tip bitter,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), băutură alcoolice pe bază de lapte
și (sau) smântână, ouă și rom sau brandy,
whisky, bourbon, kahlua, vodcă sau combinații
ale acestora (lichior de ouă), băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice
spirtoase Calvados (băutură alcoolică, distilată),
cachaga (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr) baijiu (băutură chinezească



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/10/2020

din alcool distilat), vinuri cu alcool aperitive
pe bază de lichior din alcool distilat, vin
slab alcoolizat, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
amestecuri alcoolice pentru cockteiluri, băuturi
alcoolice pe bază de cafea, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice.

34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de intermediere

și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 si 34
din clasificarea Nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns și
de tăiat unghii,, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.

───────
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(210) M 2020 07503
(151) 19/10/2020
(732) MARK TOTAL CLEANING

SOLUTIONS SRL, STR. SUCEVEI,
NR. 5, SC. B, ET. 2, AP. 7,
JUD. BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
COMPLEX VIVANDO, SC. 1,
ET. 1, BIROU 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

L'ARTIGIANO DEL GUSTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

clase:
30. Pizza.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, publicitate, administrare a
afacerilor pentru restaurante.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 07504
(151) 19/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NEO PURPLE TROPIC MIX

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 07505
(151) 19/10/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,

STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA MEGNEZEN
calm STRES CALM Rhodiola

rosea 8 B-uri naturale
Magneziu marin +3 adaptogeni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#005A95), portocaliu (HEX #f37048),
alb (HEX #ffffff)

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe 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 dinților şi pentru amprente
dentare.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07506
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Osteozen

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07507
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Neurozenal

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07509
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Osteohealth

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07510
(151) 19/10/2020
(732) DR. KOMBU SRL, STR. OAȘULUI

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

(540)

DR. KOMBU ceai la superlativ!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 03.07.17;
03.07.24; 05.03.13; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bleumarin (Hex
#29363e), verde (Hex #437353), roșu
(Hex #eb5437), galben (Hex #fde689),
gri dechis (Hex #fefefe), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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
(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 aromă 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 orz
uscat cu coajă (mugicha), 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, toate produsele nu sunt
utilizate pentru scopuri medicale, sos de soia cu
alge kombu, kombucha (ceai), altele decât cele
pentru uz medical.

32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri (băuturi),
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, nu pentru scopuri
medicale, 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,
altele decât uleiurile esențiale, pentru fabricarea
băuturilor, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, extracte de must nefermentat,
extracte pentru prepararea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,
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, băuturi constând dintr-un
amestec de fructe și sucuri de legume, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
struguri, nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, băuturi din fructe,
fără alcool, băuturi pe bază de fructe, băuturi 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).
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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
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 de ceainării, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de baruri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire
de alimente și băuturi, snack-baruri, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, consiliere în domeniul culinar,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi.

───────

(210) M 2020 07511
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Tornado

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07512
(151) 19/10/2020
(732) LEON COMFORT STEP KFT,

DEAK FERENC UTCA 20,
BUDAPEST , 1041, UNGARIA

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

(540)

LEON KLOMPE

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

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

9. Încălțăminte de protecție, încălțăminte
împotriva accidentelor, încălțăminte industrială
de protecție, încălțăminte de protecție
împotriva incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, încălțăminte
de protecție (împotriva accidentelor sau
vătămării), încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor și focului, încălțăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor, încălțăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, cizme
(încălțăminte de protecție), încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
focului, încălțăminte de protecție împotriva
deversărilor de substanțe chimice.
10. Încălțăminte ortopedică, tălpi pentru
încălțăminte (ortopedice), inserții ortopedice
pentru încălțăminte, ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, pantofi ortopedici, tălpi pentru pantofi
(ortopedice), suporturi arcuite pentru pantofi
ortopedici, branțuri cu pernițe pentru pantofi
(ortopedice), pernițe pentru pantofi, de uz
ortopedic, branțuri pentru pantofi, de uz
ortopedic.
25. Saboți (încălțăminte), încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte de lucru nu pentru
protecție, încălțăminte pentru antrenament,
branțuri pentru încălțăminte, articole de
încălțăminte, încălțăminte pentru munte, tălpi
de încălțăminte, încălțăminte de stradă,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru femei, tocuri pentru încălțăminte,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), încălțăminte pentru
timpul liber, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte sport cu platformă, nu ortopedică,
branțuri pentru pantofi, altele decât cele de uz
ortopedic, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, pantofi de ocazie, pantofi
de sport, pantofi de stradă, pantofi cu toc
înalt, pantofi cu talpă joasă, pantofi comozi
pentru activități în timpul liber, dispozitive anti-
derapante pentru cizme si pantofi, saboți, limbi
de pantofi și ghete (părți de încălțăminte),
sandale, sandale tip sabot, sandale de damă,

sandale bărbătești, papuci confecționați din
piele, pantofi din piele, papuci din piele.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, marketing comercial (în
afară de comercializare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
online referitoare la încălțăminte, servicii de
comandă online pentru cumpărare (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, gestiunea
afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul pentru
terți, publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
comercializare, regruparea în avantajul terților a
produselor diverse (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le cumpere comod.

───────

(210) M 2020 07513
(151) 19/10/2020
(732) ANDREI-FLORIN STANCIU,

STRADA LEGUMELOR 96,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Casa Placintelor

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 08.01.16; 26.11.02; 27.05.01

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

30. Plăcinte, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
plăcinte fără carne, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu vânat,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne, plăcinte
cu măr, plăcinte cu cremă, plăcinte cu afine,
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plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu carne
tocată, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de porc, cocă
crocantă preparată, pentru plăcinte, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de
cremă pentru prăjituri și plăcinte, plăcinte cu iaurt
congelate, plăcinte cu răvaș.

───────

(210) M 2020 07514
(151) 19/10/2020
(732) PUCYU FIRMAGE, STR. CAROL

I NR. 9, JUDEȚUL TELEORMAN,
MALDAENI, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Oceano B2B marketplace

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, bannere din
hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
cataloage, suporturi de pahare din hârtie,
fluturaşi publicitari, etichete din hârtie sau
carton, agende tipărite, hârtie și carton, tipărituri,
articole de papetărie și accesorii educative cu
excepția mobilei, benzi adezive pentru papetărie
sau menaj, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru papetărie
sau menaj (materiale de lipit), panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, invitații
tipărite, pungi de hârtie pentru ambalat, pungi
pentru cadouri, pungi universale de plastic, pungi
și saci de hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat,
pungi din plastic de uz casnic, fanioane de hârtie,
dosare (papetărie), felicitări tipărite, carnete de

notițe, folii de plastic pentru împachetat și
ambalat, pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj
din hârtie sau material plastic, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, postere
din hârtie, materiale educative tipărite, publicații
periodice tipărite, cupoane valorice tipărite,
ștampile de birou, sigilii (ștampile), articole de
papetărie, folii pentru documente.
35. Servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, furnizare de
servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
Internet, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate și marketing online, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe Internet, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate furnizate prin Internet, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, publicitate directă
prin poștă, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de achiziție pentru terți
(achizitionarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicare de texte publicitare,
promovarea vanzarilor pentru terți, lipirea
de afișe publicitare, asistență comercială
în managementul afacerilor, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuire
de materiale publicitare, publicitate radio și
de televiziune, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizare de
târguri comerciale, creare de texte publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de publicitate exterioară,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-per-
click (PPC).
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42. Programare pentru calculatoare,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
de site-uri web, proiectare și întreținere de
site-uri web pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță cu
privire la securitatea datelor, servicii de criptare
de date, stocarea electronică a datelor, servicii
de design grafic, servicii de artă grafică și design,
găzduirea site-urilor informatice, consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, întreținere și modernizare de
software de calculator, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de design de cărți de vizită,
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (SaaS), servicii de design
grafic pentru calculator, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea și dezvoltarea pentru
terți, proiectare de software, proiectare de
hardware.

───────

(210) M 2020 07515
(151) 19/10/2020
(732) SC GOLO SRL, STRADA

MUREȘULUI NR. 151, JUDEȚUL
MUREȘ, SÂNCRAIU DE MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC 21, APT 44,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MURES, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

GOLO LEGUME-FRUCTE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, portocaliu închis, portocaliu
deschis

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
fructe deshidratate, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, gem de
merișoare, zmeură, căpșuni, mure, murături,
murături mixte, conserve și murături, salate
de legume, salate de cartofi, legume gata-
tăiate pentru salate, salate de legume gata-
tăiate, ciuperci conservate, ciuperci preparate,
ciuperci comestibile uscate, pastă de pătlăgele
vinete/pastă de vinete, fiertură/bulion, compot de
merișoare, fructe conservate, fructe congelate,
castraveciori, mazăre conservată, pastă de
tomate, legume gătite, legume uscate, fructe,
ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci și
leguminoase).
30. Sosuri conservate, sosuri condimentate,
praf de sosuri, sosuri pentru gătit, sosuri
de ciuperci, piureuri de legume(sosuri), pulpă
de lugume (sosuri-alimente), piccalili, feluri
de mâncare uscate prin înghețare având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
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liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
ierburi de grădină, conservate (asezonate).
31. Ciuperci proaspete, semințe de cereale
neprocesate, ciuperci neprelucrate, ciuperci
crude, miceliu de ciuperci (răsaduri), ciuperci
shiitake, proaspete, ciuperci crescute pe tulpină
de stejar, proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri proprii din domeniul
de activitate și bunuri ale altora (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă,
prin pagina web sau prin mijloace electronice,
lanțuri de magazine, servicii de agenție de import
export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Servicii de depozitare alimente congelate,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
43. Servicii de unități cazare, servicii de cantină,
servicii de catering, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07516
(151) 19/10/2020
(732) GEORGIANA ENACHE, STR.

ALEXANDRU LAPUSNEANU NR.
34, SC. B, ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Vetgourmet

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

5. Suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub formă de recompense, preparate
farmaceutice, medicale și de uz veterinar,
suplimente alimentare pentru oameni și animale.
31. Hrană pentru animale de companie, băuturi
pentru animale de companie, cereale și semințe

crude și neprocesate, plante și flori naturale,
animale vii.

───────

(210) M 2020 07517
(151) 19/10/2020
(732) 1ARTISTMUSIC SRL, ALEEA

HORTENSIEI NR.1A, BL.ME1A,
SC.D, ET.P, AP.49, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
NOSTALGIA 3 SUD EST

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

41. Divertisment, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, concerte
muzicale pentru televiziune, furnizarea de
centre de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, servicii de
divertisment muzical, servicii de divertisment de
tipul turneelor, servicii de divertisment televizat,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de muzică în format digital,
nedescărcabilă, de pe internet, furnizare de
servicii de divertisment în club, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
spectacole, furnizare de studiouri de înregistrare,
furnizarea de înregistrări de muzică electronică,
nedescărcabilă, producția de muzică, producție
de înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/002051  din 19.03.2020, publicat pe data de 02.04.2020, 

clasele de produse corecte sunt:  

Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări 

de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii incluse în această 

clasă conform Clasificării de la Nisa). 

Clasa 41 Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi 

culturale (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii incluse în această 

clasă conform Clasificării de la Nisa). 

. 

 

. 



ERATĂ  

 

 

 Referitor la cererea cu numărul de depozit M 2020 7310 publicată în data de 

21.10.2020, clasele corecte sunt: 

Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări 

de birou; strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri (cu excepţia 

transportului acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste 

bunuri; astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare cu 

amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea 

de produse al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu 

prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping; servicii de agenţie 

import şi vânzarea sistemelor şi a echipamentelor de irigaţii precum şi a consumabilelor 

folosite la instalaţii (ţevi, pompe, valve); servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în 

legătură cu fertilizanţi, seminţe pentru agricultură, utilaje agricole, construcţii agricole 

(silozuri de cereale); servicii de consultanţă şi management al afacerilor. 

Clasa 37: Servicii de construcţii; servicii de instalaţii şi reparaţii; extracţii miniere, 

forare pentru petrol şi gaze; construcţii civile privind irigaţiile; instalare şi întreţinere de 

sisteme de irigare; instalare şi reparare de dispozitive pentru irigaţii; realizarea montajelor şi 

săparea şanţurilor pentru traseele ţevilor, canalelor, lagunelor şi bazinelor de apă. 

Clasa 42: Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în 

legătură cu acestea; analize industriale, servicii de cercetare industrială şi design industrial; 

servicii de control şi autentificare a calităţii; proiectarea şi dezvoltarea de componente 

hardware şi software ale calculatorului; servicii de cercetare în agricultură; cercetare în 

domeniul agricol şi cel al irigaţiilor; servicii de cercetare în domeniul construcţiilor; cercetare 

în domeniul  construcţiilor de clădiri; cercetare ştiinţifică; cercetare tehnologică; consultanţă 

tehnologică. 



Clasa 44: Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de 

înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură; 

servicii de consultanţă în domeniul agricol şi al irigaţiilor; consiliere în domeniul agricol şi al 

irigaţiilor. 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/07422, clasificarea corectă 

a produselor și serviciilor este:                         
  

  Clasa 5: Alcool sanitar. 
Clasa 33: Băuturi alcoolice cu excepția berii, în special alcool rafinat, votcă, lichioruri, bitter, 
coniac, băuturi alcoolice distilate, băuturi spirtoase și preparate alcoolice pentru fabricarea 
băuturilor. 
Clasa 35: Servicii de comerț și publicitate pentru produsele alcoolice; servicii de vânzare cu 
amănuntul; prezentarea produselor în mediile de comunicare în scopuri de comercializare, 
strângerea la un loc, în folosul terților a unei game variate de produse alcoolice și preparate 
pentru băuturi (exceptând transportul lor), permițând clienților să vadă și să cumpere în mod 
convenabil aceste produse, astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul magazinelor și 
a lanțurilor de magazine, prin intermediul automatelor pentru vânzarea de produse, al 
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin 
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping; organizarea de expoziții și 
târguri în scop comercial și/sau de publicitate; servicii de agenții de import-export. 
 


