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Cereri Mărci publicate în 27/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04652 20/08/2020 CRISTIAN MOLDOVAN CASA SAVRI

2 M 2020 05389 20/08/2020 DIGITAL MEDIA STREAM SRL LIVE4U

3 M 2020 05811 20/08/2020 ALINT JUNIOR SRL Cozonaci Alintaţi

4 M 2020 05813 20/08/2020 ALINT JUNIOR SRL Alinturi

5 M 2020 05845 20/08/2020 BETFOLD TECH SRL PV Presque-Vu

6 M 2020 05846 20/08/2020 PROMPT STAR TINDIF PRO CARPET

7 M 2020 05851 20/08/2020 SC THEOJOY PRODUCTION
SRL

opink

8 M 2020 05852 20/08/2020 CORNELIA-IONELA SLIM-
NECSOI

Alphabet Kindergarten

9 M 2020 05853 20/08/2020 HIDDENHOST S.R.L. mobzone.ro

10 M 2020 05854 20/08/2020 S.C. HEALTH & BEAUTY
CENTER S.R.L.

ACADEMIA NETWORKERILOR
DE SUCCES

11 M 2020 05855 20/08/2020 S.C. AMZ RANK SUPORT
S.R.L.

bellfyd

12 M 2020 05856 20/08/2020 ELEFANT ONLINE SA GIGASALE

13 M 2020 05857 20/08/2020 STELUTA GUTIU Armonii cromatice

14 M 2020 05858 20/08/2020 IRINA-ALEXANDRA PANAIT Urban Vanilla

15 M 2020 05859 20/08/2020 PROGIMTECH SRL WORLD GYM ACADEMY

16 M 2020 05860 20/08/2020 SC ALEPH MEDIA SRL MARIUS TUCA SHOW

17 M 2020 05861 20/08/2020 MAT ART TRADIȚIE SRL Veşnic Ie

18 M 2020 05862 20/08/2020 KOTANYI CONDIMENTE SRL KOTANYI SPICE UP MY
POTATO ORIGINAL STYLE

19 M 2020 05864 20/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV LaProvincia Cocosel de Horezu

20 M 2020 05865 20/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel pitic

21 M 2020 05866 20/08/2020 STAR POP 2020 SRL POPS

22 M 2020 05867 20/08/2020 ALIN CONSTANTIN BENEA TIMISOARA 2023 CAPITALA
EUROPEANA A CULTURII

23 M 2020 05868 20/08/2020 NOTORION BUSINESS S.R.L. CHOCO Republic In sweets we
trust

24 M 2020 05869 20/08/2020 IC CONSULTING SRL DELISH FESTIVAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 05870 20/08/2020 KOTANYI CONDIMENTE SRL KOTANYI 1881 SPICE UP MY

POTATO FARMER STYLE

26 M 2020 05871 20/08/2020 CATALIN-DAN CHIVU Feel The Markets

27 M 2020 05872 20/08/2020 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

DCD fabrica de carne

28 M 2020 05873 20/08/2020 SC SENTEXIM SRL ACTION ONE

29 M 2020 05874 20/08/2020 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

DCD benzinărie

30 M 2020 05875 20/08/2020 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

31 M 2020 05876 20/08/2020 KOTANYI CONDIMENTE SRL KOTANYI 1881 SPICE UP MY
POTATO WESTERN STYLE

32 M 2020 05877 20/08/2020 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

aROMA

33 M 2020 05878 20/08/2020 ADRIAN IONUŢ POPA Braseria 81

34 M 2020 05879 20/08/2020 MIRCEA MANOLESCU REGENESYS Saves Your Life
and Improves Your Health

35 M 2020 05880 20/08/2020 FIVE KAO SRL KAOMMI

36 M 2020 05881 20/08/2020 TUDOR DAN TACORIAN SUPE CIORBE SI GRATARE

37 M 2020 05882 20/08/2020 RĂZVAN ANDREI DUMITRA #PaRdon

38 M 2020 05883 20/08/2020 CENTRO DEVELOPMENT SRL CERAMIK.ro ceramics and more

39 M 2020 05885 20/08/2020 ZUMZEE STICKS S.R.L. HONEY STICKS

40 M 2020 05886 20/08/2020 ANDREI POPA ARRIVAL FESTIVAL

41 M 2020 05887 20/08/2020 SC TRUBADUR SRL Trubadur Drinks
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(210) M 2020 04652
(151) 20/08/2020
(732) CRISTIAN MOLDOVAN, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 8 B,
JUDEŢUL MUREŞ, SIGHIŞOARA,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
CASA SAVRI

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

43. Servicii hoteliere.
───────

(210) M 2020 05389
(151) 20/08/2020
(732) DIGITAL MEDIA STREAM SRL,

STR. BOBILNA NR. 6, AP. 2,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540012, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LIVE4U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 26.03.01

(591) Culori revendicate:alb (#FFFFFF), roșu
(#E8521F), negru (#000000)

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

38. Servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmitere digitală de date audio
și video, transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
de sunet, imagine, semnal și date prin cablu,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, transmisie de sunet, imagine și informații,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie
video prin rețele digitale, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele.
41. Furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de instalații pentru filme, spectacole,
piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de mijloace media audio

și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de instalații de cinematografe, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție de documentare cinematografice,
producție de programe de televiziune în
direct, producție de programe de televiziune
în direct cu scop educativ, producție de
programe de televiziune în direct pentru
divertisment, producție de programe radiofonice
și de televiziune, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, proiecție de filme video,
proiecții de filme cinematografice.

───────

(210) M 2020 05811
(151) 20/08/2020
(732) ALINT JUNIOR SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN PANTAZI
NR. 11, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Cozonaci Alintaţi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25

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

30. Acadele (dulciuri), batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
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aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de patisserie
aromate, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie proaspete, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou (dulciuri), savarine,
scoici de patiserie, tarte, tarte de mere, tarte
cu ou, tort cu caramel, torturi vegane, turtă
dulce, vafe din ciocolată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat pentru biscotti, alune trase în
ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, deserturi
cremă instant, halva, gofre de ciocolată, fondue

din ciocolată, iepurași de ciocolată, marțipan,
nuga, pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), praline cu napolitană,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
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fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie proaspete,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjiturici uscate (patiserie),
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu ou
(dulciuri), savarine, scoici de patiserie, tarte, tarte
de mere, tarte cu ou, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, cozonaci,
cozonac pandoro, panettone (cozonac italian),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), aluat pentru biscotti,
alune trase în ciocolată, brioșe cu fructe,
budinci, ciocolată, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, deserturi cremă instant, halva, gofre
de ciocolată, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, marțipan, nuga, pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
dulci din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi
din orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi),
praline cu napolitană, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie cu aromă de
lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe

bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc acoperit cu
ciocolată, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tiramisu, vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).

───────

(210) M 2020 05813
(151) 20/08/2020
(732) ALINT JUNIOR SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN PANTAZI
NR. 11, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Alinturi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.25

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

30. Acadele (dulciuri), batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
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miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de patisserie
aromate, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie proaspete, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
prăjiturici uscate (patiserie), profiteroluri, quiche
(tarte sărate), rulouri cu ou (dulciuri), savarine,
scoici de patiserie, tarte, tarte de mere, tarte
cu ou, tort cu caramel, torturi vegane, turtă
dulce, vafe din ciocolată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat pentru biscotti, alune trase în
ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, ciocolată,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, deserturi
cremă instant, halva, gofre de ciocolată, fondue
din ciocolată, iepurași de ciocolată, marțipan,
nuga, pateuri cu ciocolată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), praline cu napolitană,

produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: acadele (dulciuri), batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte, batoane
dulci, bezele americane, bomboane cu cacao,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
bomboane moi, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolată cu lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, dulciuri, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri pe bază de susan, dulciuri
tari, fondante, jeleuri, migdale trase prin zahăr,
ouă de Paști (pe bază de ciocolată), ouă de
ciocolată, praline, praline de ciocolată, produse
de cofetărie din fructe, praline umplute cu
lichid, scoici de ciocolată, tablete de ciocolată
umplute, zahăr caramelizat, baclava, batoane
de prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți de
turtă dulce, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, covrigi glazurați cu ciocolată, cornete
pentru înghețată, creme bavareze, creme de
zahăr ars, cremșnituri, ecleruri, foi de plăcintă,
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip
tort de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri
de primăvară, napolitane, pișcoturi, napolitane
(alimente), plăcinte, plăcinte cu afine, plăcinte
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cu carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjitură cu migdale, prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
pricomigdale (patiserie), pricomigdale cu nucă
de cocos, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie proaspete,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, prăjiturici uscate (patiserie),
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu ou
(dulciuri), savarine, scoici de patiserie, tarte, tarte
de mere, tarte cu ou, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, cozonaci,
cozonac pandoro, panettone (cozonac italian),
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), alimente pe
bază de cacao, alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), aluat pentru biscotti,
alune trase în ciocolată, brioșe cu fructe,
budinci, ciocolată, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, deserturi cremă instant, halva, gofre
de ciocolată, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, marțipan, nuga, pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri dulci
din orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), praline
cu napolitană, produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale), produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin

înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie).
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25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
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pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare (îmbrăcăminte), bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru

gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri (îmbrăcăminte), paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
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gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din
piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă, papuci
de casă din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (încălţăminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere (șepci), șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole

de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
bikini, blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă,
bluze cu guler pe gât, bluze cu guler înalt,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze pentru gravide, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze tubulare (îmbrăcăminte), bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), bodyuri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
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de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură piesă,
costume informale (casual), costume pentru
bărbați, cravate, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, neglijeuri
(îmbrăcăminte), colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, sacouri de gală, salopete scurte,
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
salopetă de copii, șaluri, șaluri de ocazie,
sarafane, sarafane (rochii), seturi de bluză și
jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,

șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din
piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă, papuci
de casă din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (încălţăminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
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îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

(210) M 2020 05846
(151) 20/08/2020
(732) PROMPT STAR TINDIF, STR.

POD DE PIATRĂ, NR. 14,
JUDEŢ BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PRO CARPET

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, portocaliu

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

37. Servicii de croitorie (reparații), curățare
chimică, curățare chimică a articolelor de
îmbrăcăminte, curățare de covoare, curățare
și reparații de articole din piele, curățarea
articolelor din piele, curățarea articolelor textile
și de pasmanterie pentru decorațiuni interioare,
curățarea hainelor, curățarea tapițeriei, călcare
automatizată a țesăturilor, călcare manuală a
țesăturilor, călcarea rufelor, călcarea țesăturilor,
furnizare de informații privind curățarea
covoarelor și preșurilor, furnizare de informații
privind presarea articolelor de îmbrăcăminte,
curățarea pantofilor, furnizare de informații
privind servicii de spălat rufe, furnizare de
informații privind îngrijirea și repararea blănii,

furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate,
presarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
curățare uscată a hainelor, spălare, spălare de
țesături, îndepărtarea petelor de pe articole din
piele, îndepărtarea petelor de pe covoare și
mochete, îndepărtarea petelor de pe țesături,
îngrijirea și repararea blănurilor, întreținerea,
curățarea și repararea pielii, spălarea articolelor
de îmbrăcăminte, spălarea articolelor din cașmir,
spălarea confecțiilor, spălarea materialelor
textile, spălarea rufelor, spălarea scutecelor,
spălătorie de scutece pentru bebeluși, uscarea
articolelor de îmbrăcăminte, reparații de
covoare, instalarea covoarelor, montare de
covoare, curățare covoare și carpete, furnizare
de informații computerizate referitoare la
întreținerea covoarelor.

───────

(210) M 2020 05851
(151) 20/08/2020
(732) SC THEOJOY PRODUCTION

SRL, STR. VLAD TEPES 6A, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620072,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

opink

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz închis (HEX
#C64C8F), roz deschis (HEX #EF85B6)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 05852
(151) 20/08/2020
(732) CORNELIA-IONELA SLIM-

NECSOI , SOS. FUNDENI NR.
233, BL. 114A, SC. A, ET. 9, AP.
38, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alphabet Kindergarten

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.13; 27.05.17;
02.07.23

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, roz, bleumarin, albastru

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

41. Servicii educative şi de instruire.
───────

(210) M 2020 05853
(151) 20/08/2020
(732) HIDDENHOST S.R.L., STR. PETRU

I MUŞAT NR. 3, COM. ŞCHEIA,
JUD. SUCEAVA, , SAT ŞCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

mobzone.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15;
21.01.14; 23.03.05

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru telefoane mobile şi accesorii.

───────

(210) M 2020 05854
(151) 20/08/2020
(732) S.C. HEALTH & BEAUTY CENTER

S.R.L., SAT CHITID NR. 150, JUD.
HUNEDOARA, COM BOŞOROD,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

ACADEMIA
NETWORKERILOR

DE SUCCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.15; 02.07.23

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
de seminarii, organizare de seminarii
educaţionale, organizare de seminarii şi
conferinţe, organizare de seminarii şi de
congrese, organizare de cursuri, organizare
video conferinţe, organizare de evenimente cu
scop cultural sau de divertisment, organizare de
traininguri.

───────
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(210) M 2020 05855
(151) 20/08/2020
(732) S.C. AMZ RANK SUPORT

S.R.L., SAT COCONARI NR. 100,
JUDEŢUL BUZĂU
, POSTA CÎLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

bellfyd

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

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

clase:
5. Clei pentru prins muște, hârtie pentru prins
muște, loțiune anti-muște, produse chimice
pentru tratarea manei, otravă pentru șobolani,
plasturi anti-țânțari pentru bebeluși, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate pentru
omorârea țânțarilor, care se aplică pe plasele
de țânțari, preparate pentru omorât muște,
produse care se aplică pe piele pentru
respingerea țânțarilor, produse pentru a
alunga păsările, produse pentru îndepărtarea
animalelor, produse repelente de țânțari,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,
spirale antițânțari, produse pentru spălarea
animalelor, produse pentru purificarea aer-ului,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele
de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim

ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal.
7. Mașini de săpat, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de împachetat, mașini de ambalare,
mașini electrice de umplut, mecanisme de
deschidere și închidere, mașini de umplut,
aparate de curățat cu aburi, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini și aparate electrice de
curățat, echipament electric de curățare a
geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini electrice rotative, mașini
pentru fabricarea țigărilor, mașini de ascuțit
lame, ascuțitoare electrice de cuțite, ascuțitori
electrice, benzi abrazive pentru mașini de șlefuit
electrice, cuțite electrice, cuțite și aparate de
ascuțit cuțite electrice, foarfece electrice, mașini
de ascuțit, mașini de ascuțit cuțite, mașini
electrice pentru feliat.
8. Bigudiuri electrice, instrumente de mână
pentru ondularea părului, non-electrice,
ondulatoare electrice de păr, ondulatoare non-
electrice, fiare de călcat, fiare de călcat
electrice, fiare de călcat electrice cu abur, fiare
de călcat electrice cu temperatură controlată,
mașini de tuns, mașini de tăiat, aparate
de feliat legume, cutii pentru tacâmuri, cuțit
mic de bucătărie pentru cojirea fructelor
și legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de
bucătărie (neelectrice), cuțite de bucătărie cu
lamă subțire, cuțite de bucătărie folosite de
bucătărie, cuțite de bucătărie japoneze pentru
tocat mărunt, cuțite de bucătărie pentru felierea
peștelui, cuțite de masă, cuțite din ceramică,
cuțite pentru curățat legume (instrumente de
mână), cutite pentru legume, cuțite pentru
tăiat carnea, decojitoare de legume, non-
electrice, dispozitive de curățat cartofi (cuțite),
dispozitive de tăiat alimente în cuburi, acționate
manual, dispozitive manuale de decojit legumele
(cuțite), dispozitive neelectrice de feliat alimente,
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feliatoare de legume, feliatoare, acționate
manual, răzuitoare (cuțite), seturi de tacâmuri,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tocătoare
de carne (unelte manuale), tocătoare de
legume (unelte manuale), tăietoare pentru cartofi
prăjiți, amestecătoare (unelte manuale), bricege
multifuncționale, deschizătoare de conserve
acționate manual, deschizătoare neelectrice de
conserve, aparate manuale pentru ondularea
parului, instrumente de ascuțit, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
10. Aparate cu infraroșii de uz medical,
aparate de tracțiune (de uz medical), aparate
medicale pentru calmarea durerii, articole
ortopedice, bandaje adezive (suspensoare),
bandaje adezive de susținere, bandaje
compresive (elastice sau de susținere), bandaje
de susținere elastice, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi pentru varice, comprese
abdominale, dispozitive medicale de abraziune
pentru piele, dispozitive ortopedice din
silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,

ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice.
11. Aparate de reglare a apei, aparate folosite
la evaporare, evaporatoare, turnuri de răcire cu
evaporare, accesorii de iluminat, accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii electrice de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
aparate de iluminat, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe
tavan, aparate decorative electrice de iluminat,
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice de
perete, becuri cu led, becuri de format mic,
becuri de iluminat, becuri de lămpi, becuri
pentru lămpi cu descărcări în gaze, becuri
pentru proiectoare, benzi de lumină, butoane
de comandă iluminate, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, corpuri de
iluminat pentru automobile, aparate de iluminat
pentru vehicule, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule, spoturi, aparate de iluminat
pentru vehicule, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de Crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de Crăciun, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi
de căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
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lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie,
portabile, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de Crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporeaza un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),

aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou
cu alimentare la usb, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
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portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
instalații de filtrare a aerului, mașini de uscat
haine, încălzitoare electrice pentru prosoape,
rafturi de uscare, uscătoare (cu aer cald pentru
uscat rufe), uscătoare cu aburi, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uscătoare pentru
tapiserie (de uz casnic), aeroterme, aparate de
distribuție a apei, aparate de saună, aparate
de saună facială, dispozitive de încălzire a apei
pentru dușuri, accesorii pentru fântâni, fântâni
de interior, fântâni decorative pentru masă, filtre
pentru apa potabilă, ionizatoare de apă, instalații
pentru purificarea apelor reziduale.
18. Haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), lese de animale, lese pentru
animale lese pentru câini, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici, articole de voiaj,
bagaje, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, borsete pentru
bărbați, borsete pentru scutece, borsete și
genți de purtat la brâu, casete pentru accesorii
de frumusețe, casete pentru monede, curele
de bagaje cu încuietori, curele pentru bagaje,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călătorie, genți cu rotile, genți de plajă,
gentuțe cosmetice, genți universale de sport
cu rotile, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, mânere de
bastoane, mânere de baston.
20. Cuști pentru animale de companie,
așternuturi pentru pisici, coșuri pentru câini,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri pentru pisici, cuști pentru
câini, cuști pentru animale de companie, paturi
pentru câini, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole pentru organizarea hainelor, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), birouri,
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru

vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier.
21. Aparate electrice pentru omorârea
insectelor, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru dăunători, capcane pentru insecte,
capcane pentru rozătoare, capcane pentru
șobolani, curse pentru șoareci, aparate de
curățat scame, electrice sau neelectrice, aparate
pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii,
huse pentru mese de călcat, mese de călcat,
pânze pentru călcat, suporturi pentru fiare
de călcat, aparat pentru curățarea dinților și
gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe
pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
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prosoape, suporturi pentru perii pentru closet,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru săpunuri, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, ustensile de toaletă, truse
de toaletă cu conținut, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
pulverizatoare de parfum, bile pentru uscător,
bureți metalici, bureți de menaj, bureți de baie,
aparate de gătit sub vid, recipiente termoizolante
pentru băuturi, boluri din plastic (recipiente de
uz casnic), boluri din plastic (vase), recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie, vase
pentru bucătărie, capace izolante pentru farfurii
și vase, căni din ceramică, cești, instrumente
pentru tăiat coca, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru monezi
(pușculițe), distribuitoare de băuturi, neelectrice,
farfurii, nu din metal prețios, farfurioare, filtre de
cafea neelectrice, forme (ustensile de bucătărie),
forme pentru gătit, suporturi de grătare, grătare
(neelectrice), mașini de tocat carne neelectrice,
mănuși de bucătărie, oale de gătit, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, oliviere,
oliviere pentru ulei și oțet, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
de uz casnic, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, râșnițe de piper manuale, răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, rasnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru veselă,
suporturi ramificate pentru căni, tăvi pentru
servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi turnante
(pentru bucătărie), termosuri, tigăi, tocătoare,
tocătoare din lemn pentru bucătărie, ustensile

de bucătărie, ustensile de bucătărie din silicon,
ustensile de menaj, vase.
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci.
28. Aparate de gimnastică, aparate de
antrenament eliptice, aparate de interior pentru
fitness, aparate de gimnastică portabile de
uz casnic, aparate pentru antrenament sportiv,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
apărători de genunchi (articole de sport),
articole de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,
mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare si
marketing, consultanta in marketing, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse si servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul
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şi prin intermediul reţelelor informatice mondiale
a produselor: clei pentru prins muște,
hârtie pentru prins muște, loțiune anti-muște,
(produse chimice pentru tratarea manei,
otravă pentru șobolani, plasturi anti-țânțari
pentru bebeluși, preparate pentru distrugerea
insectelor, preparate pentru omorârea țânțarilor,
care se aplică pe plasele de țânțari, preparate
pentru omorât muște, produse care se aplică
pe piele pentru respingerea țânțarilor, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
îndepărtarea animalelor, produse repelente
de țânțari, repelenți folosiți pentru alungarea
pisicilor, spirale antițânțari, produse pentru
spălarea animalelor, produse pentru purificarea
aerului, deodorante wc, deodorante pentru
automobile, deodorante pentru pantofi ,
deodorante pentru tapițerie, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal, mașini de săpat, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, aparate de
ridicare și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de împachetat, mașini de ambalare,
mașini electrice de umplut, mecanisme de
deschidere și închidere, mașini de umplut,
aparate de curățat cu aburi, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini și aparate electrice de
curățat, echipament electric de curățare a
geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru
fixat și asamblat, mașini electrice rotative,
mașini pentru fabricarea țigărilor, mașini de
ascuțit lame, ascuțitoare electrice de cuțite,
ascuțitori electrice, benzi abrazive pentru mașini

de șlefuit electrice, cuțite electrice, cuțite și
aparate de ascuțit cuțite electrice, foarfece
electrice, mașini de ascuțit, mașini de ascuțit
cuțite, mașini electrice pentru feliat, bigudiuri
electrice, instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice, ondulatoare electrice de
păr, ondulatoare non-electrice, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, mașini de tuns, mașini de tăiat,
aparate de feliat legume, cutii pentru tacâmuri,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor și
legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătarie, cuțite
de bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite
de bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite de
masă, cuțite din ceramică, cuțite pentru curățat
legume (instrumente de mână), cutite pentru
legume, cuțite pentru tăiat carnea, decojitoare
de legume, non-electrice, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive manuale de
decojit legumele (cuțite), dispozitive neelectrice
de feliat alimente, feliatoare de legume,
feliatoare, acționate manual, răzuitoare (cuțite),
seturi de tacâmuri, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri), tocătoare de carne (unelte manuale),
tocătoare de legume (unelte manuale),
tăietoare pentru cartofi prăjiți, amestecătoare
(unelte manuale), bricege multifuncționale,
deschizătoare de conserve acționate manual,
deschizătoare neelectrice de conserve, aparate
manuale pentru ondularea parului, instrumente
de ascuțit, unelte și instrumente de ascuțit,
acționate manual, aparate cu infraroșii de
uz medical, aparate de tracțiune (de uz
medical), aparate medicale pentru calmarea
durerii, articole ortopedice, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje adezive de susținere,
bandaje compresive (elastice sau de susținere),
bandaje de susținere elastice, ciorapi elastici
de uz medical, ciorapi pentru varice,
comprese abdominale, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, dispozitive ortopedice
din silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
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împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice, aparate de
reglare a apei, aparate folosite la evaporare,
evaporatoare, turnuri de răcire cu evaporare,
accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, aparate
de iluminat, aparate de iluminat electrice de
interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), aplice de perete,
becuri cu led, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lămpi, becuri pentru
lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, butoane de
comandă iluminate, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, corpuri de
iluminat pentru automobile, aparate de iluminat
pentru vehicule, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule, spoturi, aparate de iluminat
pentru vehicule, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive

de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de Crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de Crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de Crăciun, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi
de căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie, portabile,
lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporează un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
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părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare

de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
USB pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou cu
alimentare la USB, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf, filtre
pentru purificarea aerului, filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru tratarea apei, instalații de
filtrare a aerului, mașini de uscat haine,
încălzitoare electrice pentru prosoape, rafturi de
uscare, uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare încălzite pentru
prosoape, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), aeroterme, aparate de distribuție a apei,
aparate de saună, aparate de saună facială,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
accesorii pentru fântâni, fântâni de interior,
fântâni decorative pentru masă, filtre pentru apa
potabilă, ionizatoare de apă, instalații pentru
purificarea apelor reziduale, haine de ploaie
pentru câini, hamuri (harnașament), lese de
animale, lese pentru animale, lese pentru câini,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru câini, zgărzi pentru
pisici, articole de voiaj, bagaje, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de călătorie, bagaje de mână,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete și genți de purtat la brâu, casete pentru
accesorii de frumusețe, casete pentru monede,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, geamantane, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, genți cu rotile, genți
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de plajă, gentuțe cosmetice, genți universale
de sport cu rotile, suporturi pentru transportat
haine, suporturi pentru transportat costume,
mânere de bastoane, mânere de baston, cuști
pentru animale de companie, așternuturi pentru
pisici, coșuri pentru câini, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, coșuri
pentru pisici, cuști pentru câini, cuști pentru
animale de companie, paturi pentru câini,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, accesorii
pentru dulapuri (nemetalice), articole pentru
organizarea hainelor, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), birouri, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier, aparate electrice pentru
omorârea insectelor, capcane electrice pentru
insecte, capcane neelectrice pentru insecte,
capcane pentru dăunători, capcane pentru
insecte, capcane pentru rozătoare, capcane
pentru șobolani, curse pentru șoareci, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază
de baterii, huse pentru mese de călcat, mese
de călcat, pânze pentru călcat, suporturi pentru
fiare de călcat, aparat pentru curățarea dinților
și gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe

pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
prosoape, suporturi pentru perii pentru closet,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru săpunuri, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, ustensile de toaletă, truse
de toaletă cu conținut, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
pulverizatoare de parfum, bile pentru uscător,
bureți metalici, bureți de menaj, bureți de baie,
aparate de gătit sub vid, recipiente termoizolante
pentru băuturi, boluri din plastic (recipiente de
uz casnic), boluri din plastic (vase), recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie, vase
pentru bucătărie, capace izolante pentru farfurii
și vase, căni din ceramică, cești, instrumente
pentru tăiat coca, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru monezi
(pușculițe), distribuitoare de băuturi, neelectrice,
farfurii, nu din metal prețios, farfurioare, filtre de
cafea neelectrice, forme (ustensile de bucătărie),
forme pentru gătit, suporturi de grătare, grătare
(neelectrice), mașini de tocat carne neelectrice,
mănuși de bucătărie, oale de gătit, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, oliviere,
oliviere pentru ulei și oțet, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
de uz casnic, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, râșnițe de piper manuale), răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, răşnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
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ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi
pentru hârtia de bucătărie, suporturi pentru
pahare (articole de masă), suporturi pentru
veselă, suporturi ramificate pentru căni, tăvi
pentru servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi
turnante (pentru bucătărie), termosuri, tigăi,
tocătoare, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, ustensile de menaj, vase, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
de agrement, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci,
aparate de gimnastică, aparate de antrenament
eliptice, aparate de interior pentru fitness,
aparate de gimnastică portabile de uz casnic,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), apărători
de genunchi (articole de sport), articole
de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,
mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru

agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2020 05856
(151) 20/08/2020
(732) ELEFANT ONLINE SA,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU
NR. 5-7, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GIGASALE

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 05857
(151) 20/08/2020
(732) STELUTA GUTIU, STR. FREDERIC

CHOPIN NR. 5, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Armonii cromatice

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 26.04.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, roz, albastru,
albastru deschis, galben, gri, turcoaz,
negru, alb

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

35. Administrarea afacerilor, organizarea
afacerilor, promovarea afacerii (publicitate),
organizarea întâlnirilor de afaceri, management
de afaceri comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de întâlniri
de afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență în domeniul organizării afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), asistență în afaceri, management și servicii
administrative, organizare de expuneri în scop
de afaceri, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, administrarea afacerilor comerciale,
organizare de prezentări comerciale,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), organizare de
expoziții comerciale, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, administrarea și

managementul întreprinderilor comerciale,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, realizare de
expoziții în scopuri comerciale, coordonare de
expoziții în scopuri comerciale, intermedierea de
contacte comerciale și economice, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de parade de modă în scopuri comerciale,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, exploatare comercială de centre
comerciale pentru alte persoane, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovare de evenimente speciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere, publicare
de calendare de evenimente, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
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direct, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente culturale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, furnizare de servicii de vânzare de
bilete cu ridicare la fa
ța locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, expoziții de artă, organizare
de expoziții educaționale, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții în
scopuri culturale, realizare de expoziții cu
scopuri culturale, organizarea de expoziții cu
scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, orgzanizare de expoziții
cu scop educativ, organizare de expoziții
pentru divertisment, servicii de expoziții de
artă, organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
servicii educative în arta picturii, demonstrație
(pregătire) în pictură și tehnici de decorare,
instruire în pictură, servicii culturale, activități
culturale, organizarea de spectacole culturale,
furnizare de activități culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea de
congrese în scopuri culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, coordonare de activități
culturale, furnizare de informații despre activități
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea de
seminarii în materie de activități culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educational, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, servicii de galerii
de artă, servicii educaționale în domeniul artelor,
instruire în domeniul artelor vizuale, organizare
de competiții artistice, servicii specifice galeriilor

de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment și sportiv.

───────

(210) M 2020 05858
(151) 20/08/2020
(732) IRINA-ALEXANDRA PANAIT, STR.

PRECIZIEI NR. 6M, BL. 1A, ET. 3,
AP. 16, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Urban Vanilla

(531) Clasificare Viena:
17.02.02; 27.05.01; 29.01.13

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

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

14. Bijuterii, inele (bijuterii), brățări (bijuterii),
coliere (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii-
pandantive.
18. Genți, bagaje (genți), genți diplomat, genți
sportive, genți impermeabile, genți casual, genți
servietă, genți de călătorie, genți de umăr, genți
de stradă, genți de plajă, genți de seară, genți
pentru haine.
25. Haine tricotate, haine de stradă, haine de
casă, haine de ploaie, haine de iarnă, articole
de îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2020 05859
(151) 20/08/2020
(732) PROGIMTECH SRL, SOS.

OLTENITEI NR. 34, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WORLD GYM ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 02.03.08; 26.15.25; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
41. Furnizarea de informații în domeniul
educației, efectuarea antrenamentelor de
fitness, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness),
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), instruire practică
(demonstrații), furnizarea de facilități sportive.

───────

(210) M 2020 05860
(151) 20/08/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ET. 3, CAMERA 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MARIUS TUCA SHOW

(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,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, proiectarea de materiale publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
managementul interimar al afacerii, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spaţii pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar
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pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),

organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităţilor de recreere, informaţii
despre posibilităţile de recreere, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, subtitrare, divertisment de
televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/08/2020

(210) M 2020 05861
(151) 20/08/2020
(732) MAT ART TRADIȚIE SRL, CALEA

CRAIOVEI NR 17, BLOC E3B, SC.
E, ET. 4, AP. 8, JUDEŢ ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Veşnic Ie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 05862
(151) 20/08/2020
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 61,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

KOTANYI SPICE UP MY
POTATO ORIGINAL STYLE

(531) Clasificare Viena:
08.07.07; 08.07.08; 08.07.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:PANTONE CYAN,
PANTONE MAGENTA, PANTONE
YELLOW, PANTONE BLACK, roşu -
PANTONE 1795 C, maro - PANTONE
7589 C, PANTONE WEISS

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
biscuiți crocanți condimentați, chipsuri pe bază
de cereale, fulgi din cereale, gustări sărate pe
bază de cereale, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, popcorn aromat, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse pentru gustări preparate din amidon de
porumb, produse de patiserie aromate, produse
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alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse pentru gustări preparate din făină de
cartofi, snack-uri preparate din făină de cartofi,
chipsuri de cofetărie pentru copt, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, produse de
patiserie din făină de cartofi, sosuri de
ciocolată, mixuri de condimente, amestecuri de
condimente, produse de patiserie, orez, tapiocă,
paste uscate și proaspete, noodles și paste
umplute, făină, făină îmbogățită, pâine, praf de
copt, drojdie, sosuri, oțet, ciocolată, arome pe
bază de ciocolată, amestecuri de condimente,
zarzavaturi conservate (condimente), semințe
prelucrate folosite ca și condiment, ierburi uscate
de uz culinar, produse de brutărie, amestecuri
pentru produse de brutărie, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri.

───────

(210) M 2020 05864
(151) 20/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LaProvincia

Cocosel de Horezu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05865
(151) 20/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cocosel pitic

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

29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05866
(151) 20/08/2020
(732) STAR POP 2020 SRL, STRADA:

IERNII NR 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

POPS
(591) Culori revendicate:maro

(PANTONE=722C;PANTONE=Process
Yellow C), roz

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de baruri, baruri de cocteiluri, bodegi de vinuri,
bufet salate, bufete cu autoservire, cantine,
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii de fast-fooduri, furnizare de
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alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de restaurante
cu autoservire, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pizzerii,
organizare de mese la hoteluri, organizare
de banchete (mâcare şi băutură), organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de localuri tip snack-bar, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, servicii de bufet,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de bar cu servire de vin, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii ale bistrourilor, servicii ale barurilor,
sculptură culinară, servicii constând în furnizarea
de băuturi, restaurante specializate în preparate
la grătar, restaurante de delicatese, restaurante
(servirea mesei), servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de local public, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de gătit, servicii de băut în cluburi private, servicii
cu restaurante private în cluburi, servicii de
furnizare de mâncare și băuturi în cluburi, servicii
de ceainărie, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
oferite de rotiserii, servicii de terasă berărie,
servicii de oferite de un somelier, servicii de
catering pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant washoku, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, sevicii de
baruri care servesc bere, snack-baruri, servire de

băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii prestate de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05867
(151) 20/08/2020
(732) ALIN CONSTANTIN BENEA, STR.

URANUS NR. 42A, SAT VARTEJU,
JUD. ILFOV, MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)
TIMISOARA 2023 CAPITALA

EUROPEANA A CULTURII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă / asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la artişti, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, marketing,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, căutarea de
sponsorizări, servcii de relații media, servicii de
informații privind marketing-ul.
41. Organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, organizarea şi susţinerea de
ateliere.

───────
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(210) M 2020 05868
(151) 20/08/2020
(732) NOTORION BUSINESS S.R.L.,

BULEVARDUL CAROL I NR.
50B, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CHOCO Republic
In sweets we trust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.01; 05.03.13; 29.01.11

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine,produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri, bomboane
35. Servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata și amănuntul în legătură cu
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri, bomboane.

43.  Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snackbar), servicii de restaurant cu
autoservire, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2020 05869
(151) 20/08/2020
(732) IC CONSULTING SRL, STR.

CALARASILOR 1D POARTA
VIENEZA, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400167, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DELISH FESTIVAL

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivități,
organizarea de competiții, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop cultural
sau de divertisment, organizare și coordonare
de târguri de Crăciun cu scop cultural sau de
divertisment.

───────
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(210) M 2020 05870
(151) 20/08/2020
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 61,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 12 - 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KOTANYI 1881 SPICE UP MY
POTATO FARMER STYLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 08.01.06;
05.03.13; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu ( Pantone 1795
C), albastru, negru, galben, magenta,
alb

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
biscuiți crocanți condimentați, chipsuri pe bază
de cereale, fulgi din cereale, gustări sărate pe
bază de cereale, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, popcorn aromat, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse pentru gustări preparate din amidon
de porumb, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, snack-uri preparate din făină
de cartofi, chipsuri de cofetărie pentru copt,

preparate din zahăr pentru cofetărie, produse
de patiserie din făină de cartofi, sosuri de
ciocolată, mixuri de condimente, amestecuri de
condimente, produse de patiserie, orez, tapiocă,
paste uscate și proaspete, noodles și paste
umplute, făină, făină îmbogățită, pâine, praf de
copt, sosuri, oțet, ciocolată, arome pe bază de
ciocolată, zarzavaturi conservate (condimente),
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
ierburi uscate de uz culinar, produse de brutărie,
amestecuri pentru produse de brutărie, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi.

───────

(210) M 2020 05871
(151) 20/08/2020
(732) CATALIN-DAN CHIVU, STR.

OBORUL NOU NR. 13, BL. P10,
AP. 319, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Feel The Markets

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

36. Management financiar, analiză financiară,
evaluări financiare, servicii financiare, consiliere
financiară, informații financiare, studii financiare,
asistență financiară, gestiunea portofoliului
financiar, administrarea afacerilor financiare,
analiză financiară computerizată, servicii de
planificare financiară, consultanță financiară și
consultanță în domeniul asigurărilor, servicii de
consultanță financiară, consultații în domeniul
financiar, analiză și consultanță financiară.
41. Cursuri educative în domeniul finanțelor,
servicii de instruire în domeniul finanțelor, cursuri
de pregătire în domeniul finanțelor (instruire),
servicii educative pentru adulți în domeniul
finanțelor, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
organizarea și susținerea de webminarii,
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producția de emisiuni radio, tv si online în
domeniul financiar.

───────

(210) M 2020 05872
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD fabrica de carne

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165 C), galben (Pantone 123 C), negru
( Pantone Black, Black 70)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05873
(151) 20/08/2020
(732) SC SENTEXIM SRL, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 196, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ACTION ONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02

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

12. Vehicule, sanii (vehicule), trotinete
( vehicule), vehicule electrice, biciclete, părţi şi
accesorii pentru vehicule, sonerii metalice pentru
biciclete, ştergătoare de faruri.
20. Mobilier pentru camping, saltele, saltele
camping, mese de camping, covorașe pentru
camping (saltele), saltele gonflabile pentru
camping, saltele cu aer pentru camping, saltele
din spumă pentru camping, mobilier metalic
și mobilier pentru camping, saltele izopren,
scaune, paturi de camping, leagăne (coşuri
pentru copii), balansoare (fotolii).
22. Corturi, corturi pentru alpinism sau camping,
corzi pentru alpinism, prelate pentru corturi,
huse de acoperire (neadaptate) pentru bărci,
huse neajustate pentru ambarcațiuni și vehicule
maritime, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, hamace.
28. Vehicule (jucării), role, trotinete(jucării) ,
skateboard, echipament de camping de jucărie,
palete tenis de masă, fileuri sportive, mingi, porţi
de fotbal,
coşuri şi panouri baschet, bastoane gonflabile
pentru suporteri, saltele de joc, corzi de sărit,
trambuline, protecţii corp (articole sportive), saci
box, bord-uri de darts, mese foosball, seturi
poker, mese billiard, popice şi bile bowling, mese
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gaming, patine, jucării de pluş, arme de jucărie,
jocuri de societate, măşti pentru copii (obiecte de
divertisment), jucării interactive, jocuri educative,
jucării educative, locuri de joacă (obiecte de
divertisment), corturi de joacă, articole de joacă
educative, trambuline copii, jucării pentru plajă
şi nisip, saltele şi mingi pentru plajă, leagăne,
corturi şi căsuţe copii (jucării), zmeie şi jucării
zburătoare, triciclete, decoraţiuni pentru Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele 12, 20,
22 şi 28 (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 publicitate.

───────

(210) M 2020 05874
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD benzinărie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate: verde închis
(Pantone 165 C), verde deschis
(Pantone 375 C), negru (Pantone
Black, Black 70)

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05875
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:grena (Pantone 506
C), galben (Pantone 1345 C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 05876
(151) 20/08/2020
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 61,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

KOTANYI 1881 SPICE UP MY
POTATO WESTERN STYLE

(531) Clasificare Viena:
08.07.08; 05.09.01; 05.09.21; 05.03.11;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, magenta,
galben, negru, maro (Pantone 7589 C)

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acestea, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
biscuiți crocanți condimentați, chipsuri pe bază
de cereale, fulgi din cereale, gustări sărate pe
bază de cereale, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, popcorn aromat, produse
pentru gustări conținând în principal cereale,
produse pentru gustări preparate din amidon
de porumb, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, snack-uri preparate din

făină de cartofi, chipsuri de cofetărie pentru
copt, ingrediente pentru prepararea dulciurilor,
produse de patiserie din făină de cartofi, sosuri
de ciocolată, mixuri de condimente, amestecuri
de condimente, produse de patiserie, orez,
tapioca, paste uscate și proaspete, noodles și
paste umplute, făină, făină îmbogățită, pâine,
praf de copt, drojdie, sosuri, oțet, ciocolată,
arome pe bază de ciocolată, zarzavaturi
conservate (condimente), semințe prelucrate
folosite ca și condiment, ierburi uscate de uz
culinar, produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, batoane de cereale și
batoane energizante, dulciuri.

───────

(210) M 2020 05877
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

aROMA

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate: grena (Pantone 506
C), galben (Pantone 1345 C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 05878
(151) 20/08/2020
(732) ADRIAN IONUŢ POPA, STR. LT.

VICTOR MANU NR. 30A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Braseria 81

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.01

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

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, așigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, penșiuni pentru
animale, servicii de informare, de conșiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de conșiliere și
de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de
masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, restaurante cu autoservire, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snackbar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, restaurante (servirea

mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de restaurant și bar, snack-baruri, servire
de alimente și băuturi,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri, penșiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
găzduire temporară în locuințe, închiriere de
camera (cazare temporară), organizare și
furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering., ceainării, servicii de
bar cu servire de vin, restaurante
de delicatese, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii în domeniul
gustărilor, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────

(210) M 2020 05879
(151) 20/08/2020
(732) MIRCEA MANOLESCU, STR.

ŢEPEŞ VODĂ NR. 148, SECTOR
2,, BUCUREŞTI, 021528,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGENESYS Saves Your Life
and Improves Your Health

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.04

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

9. Alarme acustice / alarme sonore, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate de înaltă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/08/2020

frecvenţă, aparate şi echipamente pentru
salvarea vieţii, sonerii (dispozitive de avertizare),
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor
pentru respiraţia artificială, îmbracăminte anti-
glonţ, capsule de salvare pentru dezastre
natural, instrumente şi aparate optice,
ozonizatoare (ozonizoare), dispozitive de
protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
diode organice electroluminescente (OLED),
diode emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), măşti de protectie respiratorie pentru
purificarea aerului, măşti de respiraţie, altele
decât cele pentru respiraţia artificială, centuri
de siguranţă, altele decât cele pentru scaune
de vehicule şi echipamente, geamanduri de
semnalizare.
10. Paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, brăţări pentru
scopuri medicale, stimulatoare cerebrale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
măşti respiratorii pentru respiraţia artificială,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, benzi pentru acupresură, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, camere de inhalare/
camere de inhalare, măşti cu led pentru scopuri
terapeutice.

───────

(210) M 2020 05880
(151) 20/08/2020
(732) FIVE KAO SRL, SOS. COLENTINA

NR. 1, BL. 34, PARTER, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KAOMMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 05881
(151) 20/08/2020
(732) TUDOR DAN TACORIAN,

STRADA: EROU NICOLAE IANCU
NR. 147 BLOC EUROPA, SC. A,
AP. 3T, SC A, ET. 1,AP. 3, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SUPE CIORBE SI GRATARE

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

29. Carne și produse din carne, supe și baze
de supă, extracte din carne, preparate pentru
supă de legume, supă de pește, supă de pui,
supă de tăieței, supă gatapreparată, preparate
pentru supe, supe de legume, supe la conservă,
supă groasă, supă instant, supă semipreparată,
bisque (supă), feluri de mâncare preparate din
carne, fiertură (supe), mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate pe bază de carne, supe, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, burtă de vită, carne de vită
preparată, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), carne preparată,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
supe miso gata-preparate, tocană de vită.

───────
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(210) M 2020 05882
(151) 20/08/2020
(732) RĂZVAN ANDREI DUMITRA, STR.

OITUZ NR. 21, BĂICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

#PaRdon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 05883
(151) 20/08/2020
(732) CENTRO DEVELOPMENT SRL,

STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.
45, BL. 39, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CERAMIK.ro
ceramics and more

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, instalații sanitare, alimentare cu apă
și instalaţii de canalizare, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, robineți,
vane (robinete), mânere de robinete, robineți
de apă, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru lavoare, robinete pentru bideuri,
robinete acționate fără atingere, robinete pentru
instalații sanitare, robinete de amestec pentru
chiuvete, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), lavoare
individuale, lavoare sub formă de cădițe, dopuri
din metal pentru lavoare, lavoare individuale
montate în perete, chiuvete, accesorii pentru
chiuvete, chiuvete pentru baie, chiuvete de
bucătărie, piedestaluri pentru chiuvete pentru
baie, chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
plăci ceramice comercializate ca piese pentru
sobe, plăci ceramice comercializate ca piese
pentru plite, plăci ceramic comercializate ca
piese pentru cuptoare, cazi de baie, lavoare
pentru baie (chiuvete).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, dale din ceramica, lucrări refractare
din ceramica, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramica,
gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, parchet,
parchet stratificat, frize de parchet, parchete de
lemn, pardoseli de parchet și plăci de parchet,
plăci de parchet laminat, parchet din lemn de
esență tare, pardoseli din parchet fabricate din
plută, plăci ceramice, plăci ceramic neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, plăci ceramice pentru
podea, plăci ceramic pentru perete, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramic pentru pereți exteriori, structuri și
construcții nemetalice transportabile.
20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
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corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mânere din ceramică pentru
dulapuri, decorațiuni din ceramică pentru uși,
standuri pentru lavoare (mobilier), mobilă de
toaletă pentru lavoare, dulapuri pentru baie
pentru lavoare, etajere pentru chiuvete, dulapuri
pentru chiuvete, mânere din ceramic pentru
mobilier, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din material ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, mobilă, mobilier, oglinzi,
rame pentru tablouri.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, produse din ceramică pentru bucătărie, artă
murală din ceramică în 3d, lucrări de artă
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, obiecte din faianţă de uz casnic, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
recipiente ceramice de uz casnic, plăci de
ceramic de uz casnic, ghivece din ceramică,
cutii de ceramică, pușculițe din ceramică,
ornamente din ceramică, vase din ceramică,
veselă din ceramică, statuete din ceramică,
sculpturi din ceramică, ornamente confecționate
din ceramică, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse , al cataloagelor de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de stimulare și fidelizare a clienţilor,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, servicii
de marketing, publicitate şi promovare,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de vânzare cu amănuntul şi

cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar, robineți, vane (robinete), mânere
de robinete, robineți de apă, robinete pentru
baie, robinete de duș, robinete pentru lavoare,
robinete pentru bideuri, robinete acționate fără
atingere, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), plăci ceramice comercializate ca piese
pentru sobe, plăci ceramice comercializate ca
piese pentru plite, plăci ceramice comercializate
ca piese pentru cuptoare, cazi de baie., servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu robinete pentru
instalații sanitare, robinete de amestec pentru
chiuvete, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în
legătură cu aeratoare pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), lavoare individuale,
lavoare sub formă de cădițe, dopuri din metal
pentru lavoare, lavoare individuale montate în
perete, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legatură
cu chiuvete, accesorii pentru chiuvete, chiuvete
pentru baie, chiuvete de bucătărie, piedestaluri
pentru chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior
pentru baie, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură cu
materiale nemetalice pentru clădiri şi construcţii,
ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru
construcţii, construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice, materiale și elemente
de construcție și edificare nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu dale din
ceramică, lucrări refractare din ceramică, articole
din ceramică pentru construcții, tuburi din
ceramică și ciment, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic
şi online în legătură cu gresie, gresie pentru
construcții, tuburi din gresie, gresie pentru baie
nemetalică, parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online
în legatură cu parchet stratificat, frize de parchet,
parchete de lemn, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, plăci de parchet laminat, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în
spaţiu fizic şi online în legătură cu parchet
din lemn de esențătare, pardoseli din parchet
fabricate din plută, plăci ceramice, plăci ceramice
neglazurate, plăci ceramice smălțuite, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
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fizic şi online în legătură cu plăci ceramice pentru
podea, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pardoseli interioare, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice pentru
pardosirea clădirilor, plăci ceramice pentru
pereți exterior, structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu mobila, mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură
cu os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu chihlimbar, mânere
din ceramică pentru dulapuri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, standuri
pentru lavoare (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi
online în legătură cu dulapuri pentru baie
incluzând lavoare, etajere pentru chiuvete,
dulapuri pentru chiuvete, mânere din ceramică,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu recipiente ceramice,
plăci de ceramică, ghivece din ceramică, cutii de
ceramică, pușculițe din ceramică, ornamente din
ceramică, vase din ceramică, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu fizic şi
online în legatură cu ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, piepteni şi bureţi, perii cu excepţia
pensulelor, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata, în spaţiu fizic şi online în legătură cu
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legatură cu produse
din ceramică pentru bucătărie, artă murală din
ceramică în 3d, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, în spaţiu
fizic şi online în legătură cu obiecte din
faianță, lavoare pentru baie (chiuvete),chiuvete,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legătură cu veselă
din ceramică, statuete din ceramică, sculpturi
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, ustensile de uz menajer

pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
în spaţiu fizic şi online în legatură cu lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare).
37. Construcţii de clădiri, servicii de instalaţii,
servicii de montare de plăci de ceramică, placare
cu ardezie și plăci de ceramică, parchetare,
sevicii de reparaţii, servicii de construcţii.

───────

(210) M 2020 05885
(151) 20/08/2020
(732) ZUMZEE STICKS S.R.L., SAT

BRADU NR. 505, JUDEŢ SIBIU,
AVRIG, 555201, SIBIU, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

HONEY STICKS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, fagure brut, propolis de uz alimentar,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
trufe, cereale pentru micul dejun cu aromă de
miere, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, înlocuitori de miere, produse tartinabile
dulci (miere), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, miere de manuka,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă de uz
alimentar.
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───────

(210) M 2020 05886
(151) 20/08/2020
(732) ANDREI POPA, STR. ZORILOR,

BL. 3, SC. 3, AP. 23, JUDEŢ
HUNEDOARA, PETROSANI,
332029, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ARRIVAL FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de festivaluri, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizare și prezentare de
spectacole în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, organizarea de
evenimente culturale și artistice, rezervare de
locuri pentru spectacole, concerte de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,

reprezentații de muzică live, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în
direct, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video, producție de divertisment sub formă
de înregistrări audio, producție de video-uri
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
producție de spectacole muzicale, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, servicii
de editare și înregistrare muzicale, informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de divertisment, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
servicii ale agențiilor de divertisment, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
agenții de rezervare de bilete pentru concerte.

───────

(210) M 2020 05887
(151) 20/08/2020
(732) SC TRUBADUR SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 168, JUDEŢ
BRAŞOV, COMUNA UNGRA,
507055, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Trubadur Drinks

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), 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 berea, 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 băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în

legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de agenţii de import și export.
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