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Cereri Mărci publicate în 28/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07301 21/10/2020 CLAUDIU- IULIAN MACOVEI BULL

2 M 2020 07543 21/10/2020 EMANUEL-CĂTĂLIN MUNTEAN PAPABOX

3 M 2020 07545 21/10/2020 IUGULESCU NICOLETA-ELENA NICOL Da RE

4 M 2020 07546 21/10/2020 MONICA - GABRIELA RADU -
MIRICA

BarTraining 4U

5 M 2020 07547 21/10/2020 CORNEL-DAN SABOU QANON

6 M 2020 07548 21/10/2020 DORIN IOAN SPINEANU sertinox

7 M 2020 07549 21/10/2020 GABLOK CONCEPT SRL CONCEPTBLOK

8 M 2020 07550 21/10/2020 NO SUGAR SHOP SRL NOCarb

9 M 2020 07551 21/10/2020 SABIPLAST SRL SABIPLAST

10 M 2020 07552 21/10/2020 IONELA DORINA NICOLAE
DANIELA-SIMONA PANDURU

Optinostra

11 M 2020 07553 21/10/2020 FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

CUBUŞOR

12 M 2020 07554 21/10/2020 SILVIU-BOGDAN TURCU Energia Universului

13 M 2020 07555 21/10/2020 ELENA ROXANA FALAHATI
MOJAVERI

Lorestan Glass

14 M 2020 07557 21/10/2020 RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS FLYING STARS FESTIVAL

15 M 2020 07558 21/10/2020 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP Antreprenoriat Gratuit

16 M 2020 07559 21/10/2020 VIRAL MEDICAL MARKETING
S.R.L.

VIRAL

17 M 2020 07560 21/10/2020 REWE ROMÂNIA SRL

18 M 2020 07561 21/10/2020 REWE ROMÂNIA SRL HANUL BOIERESC

19 M 2020 07562 21/10/2020 REWE ROMÂNIA SRL HANUL BOIERESC

20 M 2020 07563 21/10/2020 SC REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC

21 M 2020 07564 21/10/2020 SC REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC

22 M 2020 07565 21/10/2020 SC REWE ROMANIA SRL

23 M 2020 07566 21/10/2020 SC REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC

24 M 2020 07567 21/10/2020 WHITE LAKE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

CARPATINA

25 M 2020 07568 21/10/2020 SC REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 07569 21/10/2020 SC REWE ROMANIA SRL PRODUS ÎN ROMÂNIA

27 M 2020 07570 21/10/2020 CUSTOM-RIDE S.R.L. COOKIES&FRIENDS

28 M 2020 07571 21/10/2020 AGENTIA DE VANZARI SRL Amediu

29 M 2020 07572 21/10/2020 MICA AUSTRIE SRL HANI MESSENGER

30 M 2020 07573 21/10/2020 3D ART STUDIO SRL PANART

31 M 2020 07574 21/10/2020 BELAGRO DEVELOPMENT Liziera de Lac. Casa ta. Lângă
Bucureşti.

32 M 2020 07575 21/10/2020 SC NEW CONCEPT LIVING
SRL

New Concept Living

33 M 2020 07577 21/10/2020 CONSTANTIN GHEARA WAVES ACADEMY

34 M 2020 07578 21/10/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

SĂNĂTATE CU STIL

35 M 2020 07579 21/10/2020 CORNELIU OLAR OLAR

36 M 2020 07580 21/10/2020 SC MPD SERVICES SRL MOURALS

37 M 2020 07581 21/10/2020 MARIUS HĂRĂTĂU FACTORY 4.0

38 M 2020 07582 21/10/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

EPIC SHOW

39 M 2020 07583 21/10/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

FOCUS EUROPA

40 M 2020 07584 21/10/2020 LEONARD GEORGESCU ESHO CASE LA CHEIE

41 M 2020 07585 21/10/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

FOCUS ROMÂNIA

42 M 2020 07586 21/10/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

FOCUS PLUS

43 M 2020 07587 21/10/2020 TIBERIUS MARIUS zumeo
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(210) M 2020 07301
(151) 21/10/2020
(732) CLAUDIU- IULIAN MACOVEI,

SOS. GRUIU-SNAGOV, NR. 31,
SAT GRUIU, JUDETUL ILFOV,
COM. GRUIU, ILFOV, ROMANIA

(540)

BULL

(531) Clasificare Viena:
03.06.01; 27.05.01

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

35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
telefoane, tablete, calculatoare și laptopuri,
tricouri, tricouri cu mânecă lungă, maieuri,
bustiere, bluze, hanorace, hanorace cu fermoar,
pulovere, geci, veste, jachete, blugi, blugi
scurți, pantaloni, pantaloni scurți, bermude,
colanți, șorturi de baie, costume de baie din
doua piese/întregi, costume de neopren, fuste
sport, rochii sport, lenjerie, boxeri, șosete,
lenjerie de noapte, slipuri, halat, șosete, papuci,
ghete, teniși (sneaker), teniși, bocanci, cizme,
pantofi sport, pantofi, sandale, șlapi, papuci,
șepci, căciuli, bască, pălărie, banderolă, fes,
curele, genți, rucsacuri, ceasuri, portofele, fulare,
eșarfe, ochelari, mănuși, ghiozdane, borsete,
troler, sacoșe, măști, stikere, minge, brățări,
echipament, brichete, husă laptop, husă telefon,
husă tabletă, pentru a permite clenților să le vadă
și să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor cu amănuntul, prin magazine fizice
și prin intermediul site-urilor web.
40. Servicii de brodare, vopsire, aplicare finisaje
pe textile, servicii de imprimare și inscripționare,
imprimare serigrafică, gravare.

───────

(210) M 2020 07543
(151) 21/10/2020
(732) EMANUEL-CĂTĂLIN MUNTEAN,

STR. TRANSILVANIEI NR.
107, JUD. ALBA, AIUD, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

PAPABOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 24.17.25

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
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alcoolice, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de snack-baruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese.

───────

(210) M 2020 07545
(151) 21/10/2020
(732) IUGULESCU NICOLETA-ELENA,

STRADA CÎMPUL PIPERA NR. 1B,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NICOL Da RE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 05.05.20;
26.01.16; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu

preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru copii, grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare
de păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), preparate pentru
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baie, nu cele pentru scopuri medicale, şampon
nemedicinal, şampoane pentru uz veterinar,
altele decât cele cu uz medical, preparate pentru
ras, săpun pentru ras, gel de duş, balsam de
păr, şampoane uscate, săpunuri lichide, produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate de curăţare,
lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă,
abrazivi, corindon (abraziv), deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), ulei de migdale,
săpun de migdale, amoniac (detergent),
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
uleiuri esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, cretă de curățare,
preparate pentru curăţarea protezelor dentare,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, săpun deodorant,
ceară de cizmărie, coloranţi pentru toaletă,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, creme pentru
articole de pielărie/ceruri pentru articole din
piele, degresanți, alții decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cei cu utilizare în procesele de fabricare
și în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenți pentru
geamuri, detergenţi pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru
faianţă şi alte suprafeţe ceramice, produse
de curăţire pentru aparatele electrocasnice,
şerveţele impregnate cu produse de curăţire
şi dezinfectante pentru obiecte şi mobilier,
odorizante pentru toaletă, detergenţi pentru
covoare, detergenţi antimucegai, diamantina
(abrazivă), agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
ulei de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră
de sticlă (țesătură abrazivă), tămâie, ionona

(parfumerie), apă de javel/hipoclorit de sodiu,
bețișoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluții pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curățit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule.
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele
(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Leucoplasturi, plasturi, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, alcool medicinal, săpun antibacterial,
deodorante pentru îmbrăcăminte şi textile,
articole absorbante pentru igienă personală,
absorbante menstruale, scutece pentru
bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
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şerveţele pentru bebeluşi, geluri dezinfectante
de mâini, şerveţele dezinfectante pentru
mâini, şerveţele umede, şerveţele sanitare de
uz menajer, insecticide, preparate împotriva
moliilor, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, scutece pentru animale de
companie.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
7. Aparate electromecanice pentru prepararea
alimentelor, mașini pentru ambalat, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de lustruit
pentru întreținerea podelelor, electrice, aparate
de râșnit electrice de bucătărie, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate electrice de
bătut covoare, aparate (electrice, de bucătărie)
pentru felierea alimentelor, aparate electrice de
bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate electrice de bucătărie care transformă
alimentele solide în lichide (aparate pentru
bucătărie), aparate electrice de feliat produse
alimentare, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aparate electrice pentru prepararea
pastelor, de uz casnic, aparate electrice pentru
curățenie, pentru uz casnic, aparate electrice
pentru extragerea sucului de portocale, aparate
storcătoare de fructe, aspiratoare de praf de uz
casnic, aspiratoare uscate și cu apă, aspiratoare
verticale, mașini electrice de bucătărie, râșnițe
de cafea, cu excepția celor manuale), mașini
de călcat, mașini de tocat carne, mașini pentru
făcut cârnați, mașini de cojit, cuțite de bucătărie
electrice, mașini de cusut, dispozitive de curățat
cartofi (mașini electrice), dispozitive de zdrobit
de bucătărie, electrice, dispozitive (electrice) cu
ceară pentru lustruit parchetul, feliatoare de
brânză, electrice, feliatoare de legume (aparate),
mașini de călcat electrice, mașini de brodat,
mașini de cusut de uz casnic, mașini de
lustruit cuțite, mașini de spălat, mașini de spălat
covoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
pentru veselă, mașini de spălat rufe (electrice),
mașini de spălat cu uscător, mașini de spălat
podeaua, mașini de spălat vase de uz casnic,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, mașini de tocat (electrice)
de uz casnic, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
mașini electrice de ceruit pentru uz casnic,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini electrice de tăiat carne, folosite
în bucătărie, mașini electrice de uz casnic
pentru aspirare, mașini electrice pentru feliat,
mașini electrice pentru stoarcerea fructelor,
mașini pentru spălarea geamurilor, mașini pentru
tăierea legumelor, mașini și aparate de procesat

și preparat alimente și băuturi, mături electrice,
perii electrice pentru curățarea pantofilor, perii
pentru aspiratoare, râșnițe de piper altele decât
cele manuale), râșnițe de cafea electrice, râșnițe
de uz casnic, altele decât cele manuale, râșnițe
pentru condimente (acționate electric), râșnițe
electrice de sare, răzătoare electrice pentru
legume, răzătoare pentru uz caznic, roboți pentru
menaj de uz casnic, mașini de stors rufe,
mașini de spălat rufe, saci pentru aspiratoare,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
storcătoare electrice pentru fructe și legume.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, cuţite ceramice,
feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi, satâre
(cuţite), cuţite, ustensile pentru decantarea
lichidelor (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, vătraie, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, răzătoare pentru bucătărie
manuale, mânere pentru cuţite, polonice,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de
decojit, linguri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi
linguri), furculiţe de masă, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, desfăcătoare
de conserve, neelectrice/deschizătoare de
conserve, neelectrice, feliatoare de legume/
mărunţitoare de legume neelectrice, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume (unelte de mână), dispozitive de tăiat
folia de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
tacâmuri cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, cuțite de pâine [acționate
manual], cuțite de tăiat fructe, cuțite de
feliat brânză (acționate manual), cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cutii pentru
tacâmuri, argintărie [cuțite, furculițe și linguri],
cuțite pentru pizza, neelectrice, dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, feliatoare, acționate
manual, tacâmuri biodegradabile, tacâmuri și
veselă de unică folosință, din plastic, pensete,
foarfeci de tuns, aparate de ras, electrice sau
neelectrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
cleşti pentru unghii, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum, lame de ras, ustensile pentru
manichiură şi pedichiură, ustensile de ondulat
părul, pile de unghii, electrice sau neelectrice,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
instrumente sterile pentru piercing, maşini de
tuns părul de uz personal, electrice sau
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neelectrice, plăci de păr, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice / bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici,
ondulatoare pentru gene, aparate de epilat,
electrice şi neelectrice, pensete pentru cuticule /
cleşti pentru cuticule, cleşti pentru ondulare,
aparate de ondulare electrice.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi
magnetice de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, lentile de contact,
ochelari cu lupă, vizoare, magneti, ceasuri
inteligente, dispozitive portabile de urmărire
a activităţii, aparatura didactică audiovizuală,
cântare de baie, cântare pentru bebeluși,
termometre, monitoare pentru bebeluși, rame
foto digitale, ochelari, ochelari de soare, rame
pentru ochelari, lanțuri si șnururi pentru ochelari.
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, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare
a aerului, aparate de aer condiţionat pentru
vehicule, aparate şi maşini de purificare a
aerului, sterilizatoare de aer, friteuze cu aer,
instalaţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
autoclave, electrice, pentru gătit / oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,

grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea /
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, camere sterile (instalaţii
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aragazuri / maşini
de gătit, aparate şi instalaţii de gătit, inele
pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, răcitoare pentru
cuptoare / cuve de răcire pentru cuptoare,
instalaţii de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire,
instalaţii şi echipamente de răcire, instalaţii
de răcire pentru tutun, lămpi cu lumină rece,
friteuze, electrice, dispozitive de dezgheţare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deşeurilor alimentare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, instalaţii de
desalinizare, aparate de desicare, lumini
direcţionale pentru biciclete, frigidere, aparate
de răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea , distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare , lanterne
pentru scufundare, aparate de uscare, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
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instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive /
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat(), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare / fitinguri formate pentru cuptoare,
torţe, instalaţii de tras apa, aparate de gătit la
aburi, electrice, saci pentru picioare, încălziţi
electric, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, fântâni, congelatoare, brichete
pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de fumigatie, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor ,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, lanterne pentru cap/ lămpi portabile
cu fixare pe cap, faruri pentru automobile,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/ instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire, electrice, elemente de
încălzire, plite de încălzire, aparate de încălzire
pentru dezgheţarea parbrizelor la vehicule,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare)carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de

iluminat cu diode luminiscente (led), brichete
pentru apriderea gazului, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, lumini pentru automobile/
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), instalaţii de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de
apă/robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea/absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, pasteurizatoare,
țevi (componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi
de apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, maşini
de făcut făină de orez, electrice, pentru
uz casnic, rezervoare de apă sub presiune,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire),
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, camere de refrigerare/răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalaţiile
şi ţevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
şi de siguranţă pentru ţevile de gaz, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de apă, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire/plite pentru fript (aparate de gătit)/grătare
(aparate de gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă,
accesorii de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile
de apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu
abur pentru faţă (saune), sterilizatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, prăjitoare de tutun, vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete, portabile,
toalete (closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
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faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de, toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini
de irigat pentru scopuri agricole, aparate cu
jet de apă, vitrine pentru depozitarea vinurilor,
electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, imitaţii de bijuterii, butoni de cămaşă,
ace de cravată, agrafe de cravată, inele de
chei, lanţuri pentru brelocuri şi pandantive
pentru acestea, pandantive bijuterii, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, de exemplu, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru
ceasornice şi ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri
de ceas, sticlă de ceas, statuete din metal
preţios, opere de artă din metal preţios.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cupoane, reviste,
calendare, almanahuri, buletine informative
(tipărituri), ziare, carduri tipărite, materiale
tipărite, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi articole de birou,
cu excepţia mobilei, plicuri, creioane, radiere,
caiete, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, adezivi, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, acuarele, hârtie de scris,
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
instrumente de scris, materiale didactice şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, bavete din
hârtie, hârtie de filtru pentru cafea, materiale
filtrante din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea

produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări tipărite,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de masă
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt, folii
de ambalat din vâscoză, foi de celuloză reciclate
pentru împachetat.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi ,
genţi de plajă, cutii din piele sau carton imitaţie
de piele, poşete din zale, piele de căprioară,
alta decât cea pentru curăţat/piei de căprioară,
altele decât cele pentru curăţat, curea de bărbie,
din piele, îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi
pentru animale, cuburi de compresie adaptate
pentru bagaje, dosare de conferinţă/mape de
conferinţă, etuiuri pentru cardurile de credit
(portofele), cadre pentru umbrele de ploaie sau
de soare, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
mânere pentru sacoşele de cumpărături, rame
pentru genţile de mână, genţi de mână, cutii din
piele pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie /
beţe de tură, țesături din piele, imitaţie de piele,
portchei, şnururi din piele, curele din piele/
chingi din piele, etichete de bagaje, geamantane
motorizate, beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri
pentru instrumentele muzicale, plase pentru
cumpărături, umbrele de soare, portofele, port-
bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hamuri pentru
ghidarea copiilor, rucsacuri/genţi de spate,
ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele/curele din piele pentru umăr/bretele
din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, curele pentru echipamentul
soldaţilor, curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
genţi de scule, goale, cufere de voiaj, genţi
de voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri
de piele pentru mobilă/garnituri din piele pentru
mobilă, cufere (bagaje), inele pentru umbrele,
arcuri pentru umbrele de ploaie sau de soare,
beţe de umbrele, huse de umbrele, mânere de
umbrele, umbrele, valize, clapete din piele, genţi
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de cosmetice, nedotate, bastoane cu scaun,
mânere pentru bastoane, sacoşe de cumpărături
cu roţi.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar., mobilă, fitinguri pentru
mobilă, nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
mobilier pentru camping, suporturi pentru arme,
standuri pentru ziare, jaluzele şi obloane
interioare, saltele, somiere, perne, cutii de
scrisori, nemetalice sau din zidărie, coşuri,
nemetalice, cufere de depozitare, nemetalice/
lăzi, nemetalice, cutii de depozitare din lemn
sau plastic, jaluzele interioare din material textil/
rolete interioare din material textil, jaluzele
interioare din lemn ţesut/rolete interioare din
lemn ţesut, scari fabricate din lemn, panouri
publicitare din lemn, cutii, perne şi paturi pentru
animale de companie, fitinguri nemetalice pentru
mobilă, capace pentru sticle, nemetalice/dopuri
pentru sticle, nemetalice, feronerie nemetalică,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, fildeș, chihlimbar, agăţători
pentru haine/agăţători pentru îmbrăcăminte,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobă), clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, animale împăiate
(decorațiuni).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
râşnite de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit/oale de gătit sub
presiune, neelectrice, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, infuzoare de ceai, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, piepteni şi bureţi, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
perii pentru animale (perii), articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea

rezervoarelor şi containerelor, huse pentru
piepteni, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, produse de demachiere, bureţi pentru
machiaj, perii pentru machiaj, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut, bureţi,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, capace pentru acvarii, dispozitive
electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, covoraşe
pentru copt, bazine (recipiente), coşuri pentru
uz casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, beţisoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru curăţat, clapete de închidere pentru
capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare de
cocktailuri, servicii de cafea (articole de masă),
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, pungi pentru
ornat pentru cofetări (pungi pentru cofetărie),
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, oliviere, tăvi pentru firimituri,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice, cristal
(sticlărie), ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
ţesale, tocătoare pentru bucătărie, etichete
metalice pentru carafe, carafe, damigene/
baloane de sticlă, aparate de odorizare de uz
personal, capace pentru farfurii/ capace pentru
veselă, veselă, perii pentru spălarea veselei,
farfurii de unică folosinţă, jgheaburi pentru
băut, vase de băut, coarne de băut, sticle de
băut de sport, pahare de băut, tăvi suporturi
pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de
gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, pămătufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât cele
utilizate la produsele textile, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă/statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle/butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
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aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru
insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură, cupe pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior/
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/ tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolica, trocuri pentru
animale, plăci de sticlă (material brut), farfurii
de protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc,
aparate împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei,
mănuşi de lustruire, cârpe pentru lustruire,
articole din porţelan, cutii de răcire portabile,
neelectrice/lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
capace pentru vasele de gătit suporturi pentru
vasele fierbinţi, vase de gătit, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de

salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceară de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătari, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice(ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru
pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară,neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
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pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile, fire sub formă de şnur, aţe şi fire de nucă
de cocos, aţe şi fire de bumbac, aţe şi fire filate,
aţe şi fire elastice pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire pentru broderie, fire din fibră
de sticlă pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe şi fire
de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire de
cauciuc pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase, bumbac
tors, aţe şi fire toarse, lână toarsă/pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe/fire.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masă de biliard, pături
pentru animalele de gospodărie, ţesătură pentru
site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri din
material textile sau plastic, stambă, pânze pentru
goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
ţesături sub formă de şnur, şeviot (ţesătură),
ţesătură, cârpe pentru demachiere, suporturi
de pahare din material textil, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
pânze de bumbac, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru pernele de divan, crep (ţesătură), crepon,
suporturi pentru draperii din material textil,
draperii din material textil sau plastic, damasc,
pânze pentru schimbarea scutecelor pentru
bebeluşi, scutece din pânză, perdele pentru uşi,
stofă pentru covoare, plăpumi de puf (cuverturi
de pat), plăpumi, pilote, cuverturi, material elastic
ţesut, ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă
la gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă si corp din material
textil, fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru
uz pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil sau
plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză), huse
din plastic pentru mobilă/huse din plastic pentru
mobilă, huse din material textil pentru mobilă,
finet/ barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză

cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptuşeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucată, pânză de cânepă,
ţesătură de cânepă, jerseu (ţesătură), pânză de
iută, ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi pentru
farfurie din material textil, materiale plastice
(înlocuitoare de ţesături), ţesătură de stambă
imprimată, pături imprimate din material textil,
ţesătură de ramie, ţesătură de mătase artificială,
ţesătură de mătase naturală, cearşafuri (textile),
perdele de duş din material textil sau plastic,
ţesături de mătase pentru imprimarea de
modele, mătase (ţesătură), căptuşeli pentru sacii
de dormit, saci de dormit pentru bebeluşi, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu din
hârtie, protecţii pentru masă din material textil,
tafta (ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
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ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghetre/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie

de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni/ curele
pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane, chiloţi,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals, peruci.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare
pentru automobile/ covoare pentru automobile,
covoare/carpete, carpete agăţate pe pereţi,
nu din material textil, covoraşe de intrare,
învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee
şi grătare, covoare pentru gimnastică/saltele
pentru gimnastică, linoleum, covoraşe/preşuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de
schi, covoare antiderapante, covoare din stuf,
tapet din material textil, învelitori de pardoseală
din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, 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, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul.

───────
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(732) MONICA - GABRIELA RADU -

MIRICA, STR. OSTROVULUI NR.
10, JUD. CONSTANTA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BarTraining 4U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.03.02; 19.07.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (RGB 29, 29,
29), roșu (RGB 247, 4, 11), alb

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

41. Academii (educație).
───────

(210) M 2020 07547
(151) 21/10/2020
(732) CORNEL-DAN SABOU, STR.

ARIEȘULUI NR.1, AP. 28, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430392, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
QANON

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

16. Materiale imprimate, articole de papetărie și
articole educative cu excepția mobilei.

───────

(210) M 2020 07548
(151) 21/10/2020
(732) DORIN IOAN SPINEANU, STR.

EROILOR, BL.27, AP. 29, JUD.
ALBA, BLAJ, ALBA, ROMANIA

(540)

sertinox

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18

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

6. Piese metalice (din nichel) pentru lichide și
gaze.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
transmitere prin internet.

───────

(210) M 2020 07549
(151) 21/10/2020
(732) GABLOK CONCEPT SRL,

STR. ENERGIEI NR. 45, JUD.
BACAU, BACAU, 600239, BACĂU,
ROMANIA

(540)
CONCEPTBLOK

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

19. Materiale de construcții nemetalice,
cărămizi.

───────
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(210) M 2020 07550
(151) 21/10/2020
(732) NO SUGAR SHOP SRL, STR. C-

TIN RĂDULESCU MOTRU NR.
22, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
040171, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOCarb

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Făină, griș, pesmet, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri de aluat, amestecuri de
pizza, amestecuri de făină, amestecuri de
patiserie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru prăjituri, amestecuri pentru brioșe,
amestecuri pentru brownies, amestecuri pentru
prepararea budincilor, amestecuri instant de
budincă, amestec de făină pentru alimente,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri de
făină utilizate pentru copt.

───────

(210) M 2020 07551
(151) 21/10/2020
(732) SABIPLAST SRL, STR. NEAGOE

BASARAB NR. 10, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SABIPLAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

20. Recipientele (containere) de ambalare din
materiale plastice, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, recipiente şi capace
din plastic pentru industria alimentară, recipiente
plastice pentru depozitare de uz comercial sau
industrial.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, sticle/butelci, recipiente de băut,
recipiente pentru depozitarea alimentelor, sticle
(recipiente), sticlă din plastic, sticle de apă
din plastic (goale), dopuri din plastic pentru
sticle, sticle de apă din plastic reutilizabile,
vândute fără conţinut, sticle de plastic pentru
băuturi şi alimente, recipiente termoizolante
pentru băuturi si alimente, damigene, bidoane
de apă goale pentru biciclete, bidoane de lapte,
recipiente pentru condimente, bidoane pentru
sport, vândute fără conţinut, recipiente pentru
produse farmaceutice vândute goale, recipiente
pentru cosmetice, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, recipiente din plastic pentru uz
casnic şi bucătărie pentru produse igienice,
farmaceutice și cosmetice.
35.
Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări 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
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
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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, servicii de
comercializare în legătură cu recipiente de
ambalare din materiale plastice, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), capace
filetate nemetalice pentru sticle, recipiente şi
capace din plastic pentru industria alimentară,
recipiente plastice pentru depozitare de uz
comercial sau industrial, ustensile şi recipiente
de uz casnic sau de bucătărie, flacoane,
recipiente de băut, sticle (recipiente), sticlă
din plastic, sticle de apă din plastic (goale),
sticle de plastic pentru băuturi şi alimente,
dopuri din plastic pentru sticle, sticle de
apă din plastic reutilizabile vândute fără
conţinut, recipiente termoizolante pentru băuturi
si alimente, damigene, bidoane de apă goale
pentru biciclete, bidoane de lapte, bidoane
pentru sport vândute fără conţinut, recipiente
pentru cosmetice, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, recipiente din plastic pentru uz
casnic şi bucătărie pentru produse igienice,
farmaceutice şi cosmetic, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata, servicii
de comerţ electronic şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de magazin fizic sau online
de comercializare cu amănuntul și/sau cu
ridicata a produselor proprii, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, cordonare,
pregătire şi organizare de evenimente, expoziţii,
târguri și prezentări în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoţionale pentru
clienţi.

───────

(210) M 2020 07552
(151) 21/10/2020
(732) IONELA DORINA NICOLAE, STR.

CERCETĂTORILOR NR. 9, ET. 5,
AP. 17, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DANIELA-SIMONA PANDURU,
CALEA CRÂNGAȘI NR. 25, BL.
20, SC. 4, ET. 4, AP. 128, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Optinostra

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 26.13.25;
26.04.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb, roșu, mov, verde, bleu, negru

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

9. Ochelari, suporturi pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari, lentile cu
excepția protezelor intraoculare, lentile pentru
ochelari, lentile de contact, cutii pentru lentile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor, lucrări de
birou.
44. Servicii medicale de optică și optometrie,
consultații optometrice și de optică.

───────
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(210) M 2020 07553
(151) 21/10/2020
(732) FIVE CONTINENTS TRADING

COMPANY 1993 SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR.
7, PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CUBUŞOR

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

29. Produse lactate și înlocuitori, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, brânzeturi, creme de
brânză, brânză albă moale, brânză tartinabilă,
brânză topită, brânză concoillotte, brânză cu
condimente, brânză Cheddar, brânză Quark,
brânză cottage, brânză cu mucegai, brânză
cu conținut scăzut de grăsimi, brânză cu
ierburi, brânzeturi maturate, batoane de brânză,
bastoane de mozzarella, amestecuri de brânză,
chiftele din brânză de vaci, produse din lapte,
lapte praf, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, lapte bătut, smântână (produse lactate),
cremă de unt, lapte condensat, chefir, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, salate de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
legume, procesate, sucuri vegetale pentru gătit,
cremă pe bază de legume, creme tartinabile pe
bază de legume, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
agenţii de import și export, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizare de informații și

consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat.

───────

(210) M 2020 07554
(151) 21/10/2020
(732) SILVIU-BOGDAN TURCU, STR.

RAUSENI NR. 7, BL. 16, SC. A, ET.
2, AP. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Energia Universului

(531) Clasificare Viena:
26.11.22; 27.05.01

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

16. Semne de cărți, calendare, cărți, cutii din
hârtie sau carton, agende tipărite, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărăorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Organizarea și susținerea de seminarii,
predare/servicii educaționale/servicii de
instruire.
42. Amenajare/design interior, găzduirea site-
urilor (site-uri web).

───────
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(210) M 2020 07555
(151) 21/10/2020
(732) ELENA ROXANA FALAHATI

MOJAVERI, ALEEA POLITEHNICII
NR. 4, BL. 4, SC. B, AP. 25,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lorestan Glass

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01

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

21. Boluri (bazine)/bazine (boluri), servicii de
cafea (articole de masă), căni pentru cafetiere,
neelectrice, ceşti, carafe, veselă, pahare de băut,
tăvi, fructiere, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, cupe pentru
fructe, borcane din sticlă (damigene), pahare
(recipiente), vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, cutii pentru gustări,
căni, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit, vase,
boluri de salată, farfurioare, servicii (veselă),
boluri pentru supă, seturi de condimente,
zaharniţe, farfurii pentru masă, halbe/căni înalte
cu capac, servicii de ceai (articole de masă),
ceainice, tăvi pentru uz casnic, farfurii pentru
legume.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu căni şi pahare, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu căni şi pahare, servicii de
comerţ online cu caserole, tăvi, farfurii, platouri,
fructiere, pahare şi căni, servicii de agenții de
import şi export.

───────

(210) M 2020 07557
(151) 21/10/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR NR. 27, JUD.ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FLYING STARS FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────
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(210) M 2020 07558
(151) 21/10/2020
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEŞTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011017,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OTP Antreprenoriat Gratuit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Bancomate (ATM), maşini de calculat, maşini
de numărat şi sortat bani, aparate de procesare
a datelor, chei criptografice descărcabile
pentru primit şi cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme şi aplicaţii software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operaţiuni financiare şi bancare, fişiere de
imagini şi/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operaţiuni financiare şi bancare,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere şi dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), carduri magnetice codate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate pe suport de hârtie sau
de alt tip, sub formă de afişe, scrisori, pliante,
pe suport electronic sau prin internet, cu plata
per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poştă, prin cablu
şi prin servicii conexe, anunţuri în format
electronic prin intermediul telecomunicaţiilor,
anunţuri în presă, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), servicii de agenţie de
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, producţia
de clipuri publicitare, consultanţă privind

strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, servicii de relaţii media, servicii de
telemarketing, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, cercetări privind afacerile, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, optimizarea traficului site-urilor
web, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de intermediere a
afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor
investitori privaţi cu antreprenorii care au
nevoie de finanţare, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), întocmirea
extraselor de cont, marketing cu public
ţintă, procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizat şi în
registre, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, scrierea de texte publicitare în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, analiza
costurilor, facturare.
36. Servicii financiare și bancare, afaceri
financiare şi monetare, asigurări, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice
fel, analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, managementul conturilor curente, studii
financiare, finanţare pentru achiziţia în rate sau
prin închiriere, împrumuturi în rate, transfer
electronic de monede virtuale, multifinanţare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, împrumuturi
în schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), investiţii în fonduri, servicii bancare
online, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit sau de debit, oferirea de reduceri
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întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, servicii
bancare de economisire, servicii de garanţii,
cotaţii bursiere, brokeraj, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, servicii de birou de credit, servicii
de agenţie de colectare a debitelor, depozite
de valori, servicii de depozite sigure pentru
valori, funcţii de administrator fiduciar/custode,
compensare financiară/case de compensare,
financiară.
38. Telecomunicaţii, în special transmiterea e-
mailurilor şi transmiterea fişierelor digitale,
comunicaţii telefonice şi trimiterea de mesaje,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, toate acestea cu privire
la servicii şi operaţiuni financiare şi bancare,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu şi
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmisia fără fir (wireless).
42. Servicii tehnologice în legătură cu
operaţiuni financiare şi bancare, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, în special conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operaţiuni financiare
şi bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
pentru a detecta defecţiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicaţii software online.

───────

(210) M 2020 07559
(151) 21/10/2020
(732) VIRAL MEDICAL MARKETING

S.R.L., INTR. BUTURUGENI
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 06, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIRAL

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, marketing, servicii de
promovare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de consultanță în afaceri în legătură cu
marketingul, servicii de optimizare a motoarelor
de căutare, analiza afacerilor comerciale în
legătură cu cuvintele cheie și a termenilor
de index pentru a optimiza regăsirea site-ului
web prin motoarele de căutare, servicii de
strategie de marcă, servicii de management al
mărcilor, servicii de strategie de afaceri legate de
social media și marketing, analiza și raportarea
statistică, servicii de marketing prin intermediul
rețelelor sociale, diseminarea reclamelor, servicii
in legătură cu rapoarte aferente cercetărilor de
piață, creare de texte publicitare, servicii de
colectare și analiză a datelor, internet marketing,
pregătirea, dezvoltarea și implementarea de
campanii publicitare pentru terți, servicii de
consultanță, consiliere și informare în legătură cu
toate cele menționate anterior.
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42. Servicii IT și anume proiectarea și
implementarea de site-uri web pentru
terți, proiectare de site-uri, furnizarea
utilizării temporare a aplicațiilor web pentru
îmbunătățirea afacerii și scopuri de marketing,
servicii științifice și tehnologice, precum și servicii
de cercetare și de creație, referitoare la acestea,
servicii de analiză industrială și de cercetare
industrial, proiectare de software pentru baze de
date informatice.

───────

(210) M 2020 07560
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.13; 03.07.24; 05.03.13; 05.07.10;
11.03.01; 11.03.07; 11.03.25; 12.01.09;
15.07.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din

lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
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conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
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pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche

(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
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flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de

fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────
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(210) M 2020 07561
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 03.07.24; 03.13.24; 05.03.13;
05.05.04; 05.05.20; 05.09.06; 05.09.14;
05.09.15; 05.09.17; 05.09.21; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
andouillettes (cârnați), piure de mere, pastă
de pătlăgele, vinete/pastă de vinete, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, rulouri
de varză umplute cu carne, choucroute garnie
(preparat pe bază de carne), crochete, duck
confits, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, fructe, înăbuşite, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, fructe, la
conservă, falafel, produse alimentare pe bază
de peşte, humus, kimchi (legume sărate și
fermentate), chiftele din cartofi, găluşte pe

bază de cartofi, castraveciori, guacamole, hash
browns (chiftele de cartofi), suc de lămâie
pentru uz culinar, carne, la conservă, ciuperci,
conservate, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pastă
de ardei conservată, murături, ratatouille (tocană
de legume), supe, porumb dulce, procesat,
suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, sucuri vegetale pentru gătit,
pastă vegetală de dovlecel, spume vegetale,
salate vegetale, preparate pentru supa vegetală,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
cremă pe bază de legume, creme tartinabile pe
bază de legume, legume, la conservă, salată
de boeuf, iahnie de fasole, zacuscă de vinete,
tocană de legume.

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,

conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
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de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,

crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
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patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe

de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
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fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 07563
(151) 21/10/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

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

29. Pește, nu viu, extracte din pește, uleiuri și
grăsimi comestibile, anșoa, nu viu, caviar, fileuri
de pește, hrană pentru pești pentru consum
uman, raci, nu vii, spumă de pește, icre de pește,
preparate, pește, conservat, pește, la conservă,
produse alimentare pe bază de pește, heringi, nu
vii, somon, nu viu, pește sărat, sardine, nu vii,
ton, nu viu, scoici, nu vii, crustacee, nu vii, klipfish
(cod sărat și uscat), homari, nu vii, moluște, nu
vii, midii, nu vii, stridii, nu vii, castraveți de mare,
nu vii, creveți, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, moluște, nu vii, languste, nu vii, icre
preparate pentru consum uman, salată de icre,
sosuri din pește (tartinabile), produs tartinabil pe
bază de pește.

───────
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(210) M 2020 07564
(151) 21/10/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
fasole, conservată, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, grăsime din nucă de cocos,
preparate pentru fabricarea bulionului, ulei de
oase, comestibil, fiertură, bulion, concentrate de
fiertură, concentrate de bulion, ulei de nucă de
cocos alimentar, legume uscate prin îngheţare,
legume liofilizate, chipsuri din fructe, jeleuri
de fructe, coajă de fructe, fructe conservate
în alcool, pulpă de fructe, salate de fructe,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
gustări pe bază de fructe, fructe, la conservă,
usturoi conservat, gelatină alimentară, , linte,
conservată, suc de lămâie pentru uz culinar, ulei
de măsline alimentar, măsline, conservate, ulei
din sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, ulei de rapiţă alimentar, ulei de susan

alimentar, ulei alimentar din boabe de soia,
ulei alimentar de floarea soarelui, margarină,
ciuperci, conservate, ceapă, conservată, pastă
de ardei conservată, boabe de soia, conservate,
alimentare, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, piure de tomate, sucuri vegetale
pentru gătit, pastă vegetală de dovlecel, spume
vegetale, salate vegetale, preparate pentru
supă vegetală, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, cremă pe bază de legume, creme
tartinabile pe bază de legume, legume, la
conservă, ulei de măsline extravirgin alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sos de
mere (condiment), sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), bulgur, oțet din
bere, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
făină de hrişcă, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, capere, cușcuș, crutoane,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
sos de merişoare (condiment), făină de porumb,
făină nerafinată de porumb, curry (mirodenie),
sosuri pentru salată, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, colțunași pe bază de făină,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome alimentare, altele
decât uleiurile esențiale, coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pâine fără gluten, pastă de ghimbir (mirodenii),
harissa (condiment), ketchup (sos), muștar,
făini de nuci, făină de cartofi, produse de
asezonare, apă de mare pentru gătit, algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, seminţe de susan (produse de
asezonare), boia (asezonare), făină de soia, sos
de soia, șofran (asezonare), făină de tapioca,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
turmeric, sos de roşii, făină de grâu.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, migdale (fructe), aranjamente
din fructe proaspete, anghinare, proaspătă,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
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de pădure, proaspete, , seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, nuci de cocos proaspete, castraveți,
proaspeți, flori comestibile, proaspete, usturoi,
proaspăt, ierburi de grădină, proaspete, ghimber,
proaspăt, struguri, proaspeți, alune de pădure,
proaspete, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
lăptucă, proaspătă, ciuperci, proaspete, nuci,
neprocesate, urzici, proaspete, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, portocale,
proaspete, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei proaspeți (plante), cartofi,
proaspeți, quinoa, neprocesată, rubarbă,
proaspătă, orez, neprocesat, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, trufe, proaspete.

───────

(210) M 2020 07565
(151) 21/10/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.16

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din

lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
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conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
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pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche

(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
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flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de

fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────
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(210) M 2020 07566
(151) 21/10/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, uleiuri şi grăsimi alimentare,
salam, cârnați, crevurști pentru hot dog, învelișuri
pentru cârnați, naturale sau artificiale, duck
confits, cârnați în aluat, caltaboș cu sânge,
cârnați cu sânge, șuncă, bacon (slănină),
mezeluri, pateu de ficat, pastă de ficat, crochete,
piftie din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, pește, la conservă.

───────

(210) M 2020 07567
(151) 21/10/2020
(732) WHITE LAKE Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, VAK BOTTYÁN UTCA
24, BUDAÖRS, 2040, UNGARIA

(740) Simion & Baciu - Consiliere
in Proprietate Intelectuala
SRL, STR. NATATIEI NR. 63,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARPATINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, albastru închis,
portocaliu

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

29. Caș, lapte bătut, brânză proaspătă de
vaci, fermenți de lapte pentru uz culinar, lapte
fermentat la cuptor, iaurt, băuturi făcute din iaurt,
chefir, lapte de albumină, margarină din produse
lactate, shake-uri din lapte, lapte condensat,
lapte, băuturi din lapte, predominând laptele,
smântână, lapte praf, băuturi lactate pe bază de
bacterii din acid lactic, frișcă, smântână (produse
lactate), produse lactate, brânză quark, deserturi
pe bază de brânză quark, deserturi umplute,
pe bază de brânză quark, unt, cremă de unt,
deserturi pe bază de lapte, brânză.
30. Ciocolată cu lapte (băutură), spume de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, cacao cu
lapte (băutură), caramele (bomboane), dulce de
leche, băuturi pe bază de cafea, cafea cu lapte
(băutură), budinci.

───────
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(210) M 2020 07568
(151) 21/10/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, piure
de mere, fructe de pădure, conservate, nuci
glasate, unt de cacao alimentar, lapte condensat,
cremă de unt, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, înăbuşite,
gustări pe bază de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, fructe, la conservă, gelatină,
gem de ghimber, ghimbir, conservat, alune,
preparate, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, jeleuri alimentare,
marmaladă, stafide, frişcă, budincă albă.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt, sare, gheaţă (apă
îngheţată), biscuiţi, fursecuri, torturi,

prăjituri, nuga, bomboane, dulciuri, sirop de
agave (îndulcitor natural), produse
de cofetărie cu migdale, sos de mere
(condiment), cocă de tort/aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), pudră de tort, cicoare
(substituent pentru cafea),
cremă din ouă şi lapte, bomboane de decor
pentru torturi, nuci confiate, caramele
(dulciuri), caramele (bomboane), băuturi din
ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolatăcu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, cremă de
zahăr ars, cornuri, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), spume pentru desert
(produse de cofetărie), fondante (produse de
cofetărie ), produse de cofetărie din
fructe, Jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
turtă dulce, halva, îngheţate pe
băţ, lemn dulce (produse de cofetărie ), dropsuri
(produse de cofetărie ), pastile
(produse de cofetărie ), macaroane, macarons,
marţipan, mentă pentru produse
de cofetărie, glazură oglindă, muşii, îndulcitori
naturali, zahăr de palmier,
napolitane din hârtie comestibilă, bomboane
metolate, clătite, produse de
cofetărie cu arahide, biscuiţi petit-beurre,
plăcinte, praline, profiterol, budinci,
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate),
lăptişor de matcă pentru uz alimentar, vafe
belgiene, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), mix
pentru clătite sărate, clătite sărate,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), tarte,
bomboane cu miere şi vitamina C, amandine.

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas (băutură
nonalcoolică), limonade, apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă mineral
(băuturi), must, băuturi nealcoolice aromatizate
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cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, esenţe non-alcodlice pentru fabricarea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonada,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.

───────

(210) M 2020 07569
(151) 21/10/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
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(540)

PRODUS ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.07.24

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), roșu, albastru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,

compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
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(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la

conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
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produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii

pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
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viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea

apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────
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(210) M 2020 07570
(151) 21/10/2020
(732) CUSTOM-RIDE S.R.L., STR.

NICOLAE BALCESCU, NR. 164,
LOC. MIZIL, JUD. PRAHOVA,
MIZIL, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

COOKIES&FRIENDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.06; 11.03.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, negru, galben,
verde, roz, rosu, alb, gri

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentație publică, servicii de
snack-baruri, servicii de localuri tip snack-
bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 07571
(151) 21/10/2020
(732) AGENTIA DE VANZARI SRL,

STR. ANTON BACALBAȘA NR. 1,
CAMERA 2, BL. 26, SCARA 2, ET.
1, AP. 20, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Amediu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

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

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

───────

(210) M 2020 07572
(151) 21/10/2020
(732) MICA AUSTRIE SRL, STR.

PANTEREI NR. 9, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HANI MESSENGER
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.08; 26.01.02;
26.01.12; 26.01.14

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 7716C), albastru închis
(Pantone 3308C, Pantone 7476C),
galben (Pantone 141C), alb (Pantone
663C)

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

35. Închirierea de material publicitar, publicarea
de texte publicitare, publicitate, managementul
afacerilor cu privire la artiști, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
publicitate cu plata per click, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, servicii
de registru de cadouri, marketing cu public țintă,
marketing în cadrul editării produselor software.
38. Trimiterea de mesaje, comunicații prin
telefoanele celulare.comunicații prin terminalele
de calculator, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor,
transmiterea e-mailurilor, comunicații prin
rețelele de fibră optică, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
furnizarea de camere de chat pe internet,
transmiterea felicitărilor online, transmiterea
fișierelor digitale, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, transmisia
video la cerere.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terți,
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, platformă ca serviciu [PaaS],
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
computerizare în nori (cloud computing).

───────

(210) M 2020 07573
(151) 21/10/2020
(732) 3D ART STUDIO SRL, STR

FAGULUI NR 4, JUD. ILFOV,
TUANRI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PANART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.13

(591) Culori revendicate:bej (Pantone 4655
C), negru (Pantone Black 6 C)

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

30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), biscuiți sărați condimentați, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, chifle
cu gem, pâine, pâine proaspătă, pâine pita,
pâine multicereale, pâine semicoaptă, pâine
nefermentată, pâine crocantă, pâine integrală,
chifle moi (pâine), pâine fără gluten, pâine
și chifle, aluat de pâine, pâine de malț,
pâine cu umplutură, pâine la aburi, pâine de
secară, batoane de pâine, pâine aromată cu
condimente, pâine coaptă în prealabil, pâine
făcută cu drojdie, pâine umplută cu fructe,
pâine cu stafide, pâine cu usturoi, amestecuri
pentru pâine, pâine nedospită în foi subțiri,
preparat de pâine cu malț, pâine cu bicarbonat
de sodiu, rulouri de pâine daneză, pâine cu
conținut scăzut de sare, pricomigdale (patiserie),
pateuri (patiserie), scoici de patiserie, produse
de patiserie, specialități de patiserie, amestecuri
de patiserie, prăjiturici uscate (patiserie),
rulouri (produse de patiserie), produse de
patiserie aromate, amestecuri preparate de
patiserie, pateuri (produse de patiserie), produse
de patiserie vieneză, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, produse
de patiserie cu fructe, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie din
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cocă sfărâmicioasă, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de
patiserie cu termen mare de valabilitate, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
care conțin fructe.

───────

(210) M 2020 07574
(151) 21/10/2020
(732) BELAGRO DEVELOPMENT,

STRADA COMERTULUI 13 A,
CAMERA 7, ET 1, IN CADRUL
COMPLEX WEST PARK, SAT
DOMNESTI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Liziera de Lac. Casa
ta. Lângă Bucureşti.

(531) Clasificare Viena:
03.07.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10

(591) Culori revendicate:roz, roşu , negru,
albastru

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07575
(151) 21/10/2020
(732) SC NEW CONCEPT LIVING SRL,

CALEA DUMBRĂVII, NR. 54A,
JUD. SIBIU, SIBIU, 557016, SIBIU,
ROMANIA

(740) SC NEW CONCEPT LIVING SRL,
CALEA DUMBRĂVII NR. 54A,
JUD, SIBIU, SIBIU, 557016, SIBIU,
ROMANIA

(540)

New Concept Living

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 07.01.24; 26.04.16

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
EB0045), albastru (Pantone 003595,
Pantone 1D252C, Pantone 6B89A3)

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

35. Marketing imobiliar.
36. Servicii imobiliare, agenție imobiliară,
managementul investiției, managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj imobiliar.

───────
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(210) M 2020 07577
(151) 21/10/2020
(732) CONSTANTIN GHEARA, STR.

DIONISIE CEL MIC NR. 68, BL. 72,
SC. C, AP.48, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

WAVES ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.07; 01.07.01; 06.01.01;
01.15.24; 06.03.05

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07578
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
CLUJ-NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
TÎRGU MUREŞ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
SĂNĂTATE CU STIL

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

16. Produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, publicaţii
educative (tipărituri), publicaţii promoţionale
(tipărituri), publicaţii periodice, publicaţii de
reclame(tipărituri), publicaţii periodice tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare (tipărituri),
reviste ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/10/2020

publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spaţii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi

sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.

38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzare
(comunicare) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
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şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii, altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic, altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online,
altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare de
publicaţii on-line, nedescărcbile, publicare online
de ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale

tipărite în domeniul educativ, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
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şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară, servicii de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii de
telemedicină, servicii de terapie, consiliere
privind nutriţia şi dieta, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de aromaterapie,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, terapie asistată
cu animale, asistenţă medicală, consiliere
medicală, informare medicală, servicii de
consiliere medicală şi de sănătate.

───────

(210) M 2020 07579
(151) 21/10/2020
(732) CORNELIU OLAR, STR. NICOLA

VASILE URSU NR. 50, SAT
HOREA, JUD. ALBA
, COMUNA HOREA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)
OLAR

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

20. Sculpturi din lemn, sculpturi realizate din
lemn, sculpturi ornamentale realizate din lemn.

───────

(210) M 2020 07580
(151) 21/10/2020
(732) SC MPD SERVICES SRL, STR.

GRIGORE ANTIPA NR. 28A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOURALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.05.04

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aprinzătoare electrice.
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, adezivi, articole de
papetărie și materiale educative, cu excepţia
mobilei, hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale de
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lipit), gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj,
lipici pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj.
27. Învelitori de perete și tavan, învelitori de
pardoseală şi învelitori din gazon artificial.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, servicii de agenții de
import-export, analiză de preț, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de

bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2020 07581
(151) 21/10/2020
(732) MARIUS HĂRĂTĂU, STR. PICTOR

OCTAV BĂNCILĂ NR. 5, BL. CL12,
SC. A, ET. 9, AP. 33, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

FACTORY 4.0
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(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.08; 26.04.05

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

35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale
(cu scop cultural, educativ sau de divertisment),
furnizare de seminare online de formare,
furnizare de cursuri de instruire online, servicii
de învățământ la distanță oferite online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, organizare și coordonare
de evenimente culturale și educative în
domeniul tehnologiei, competențelor digitale,
compețentelor profesionale, aplicațiilor software,
producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online,
publicarea de materiale multimedia online cu
excepţia celor publicitare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
producţia de spectacole, instruire profesională,
instruire computerizată, instruirea angajaţilor,
servicii de instruire, instruire pentru adulți,

instruire în domeniul tehnicilor informatice,
organizare de evenimente educative, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
transfer de know-how [instruire], publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile cu excepţia celor publicitare,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire).

───────

(210) M 2020 07582
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
EPIC SHOW

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii care pot fi descărcate, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicaţie
software descărcabile pentru televizoare,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicaţii informatice descărcabile
pentru televizor, programe de calculator pentru
televiziune interactivă, programe pentru sisteme
de operare pentru televizoare inteligente,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă şi pentru jocuri şi/sau concursuri
interactive, software de calculator pentru
publicitate, software de învăţare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
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organizarea şi vizualizarea de imagini digitale şi
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale

pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
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prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de

agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
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tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de

divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
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monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,

toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii care pot fi descărcate, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicaţie
software descărcabile pentru televizoare,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicaţii informatice descărcabile
pentru televizor, programe de calculator pentru
televiziune interactivă, programe pentru sisteme
de operare pentru televizoare inteligente,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă şi pentru jocuri şi/sau concursuri
interactive, software de calculator pentru
publicitate, software de învăţare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea şi vizualizarea de imagini digitale şi
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate

furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
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şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de

cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
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de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi

de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
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sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,

proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
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audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 07584
(151) 21/10/2020
(732) LEONARD GEORGESCU, CALEA

PLEVNEI NR.154, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR.FAGETULUI 144, BL.ST2,
SC.B,ET.5,AP.46, JUD.
CONTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ESHO CASE LA CHEIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17

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

20. Accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
jaluzele interioare (mobilă), mobilă și mobilier,
suporturi nemetalice pentru mobilă, elemente
de separare individuale (mobilă), glisoare
nemetalice pentru mobilă, șnururi pentru
draperii, articole pentru strângerea draperiilor,
din metal.
24. Lenjerii de pat și fețe de mese, huse
(lenjerii) și pături pentru pat, prosoape, draperii
textile, draperii opace din material textil sau
plastic, perdele și draperii confecționate din
material textil sau plastic, draperii din materiale

textile gata confecționate, perdele și draperii
confecționate din materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu privire
la produse de consum, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comenzi online, servicii de agenţii
de import și export, regruparea în avantajul
terţilor, a produselor de mobila si mobilier,
saltele, perne,lenjerii, perdele, prosoape,
accesorii pentru mobila, lustre,candelabre,
veioze (exceptând transportul) în magazine
specializate sau online, servicii de agenţii de
import-export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Design arhitectural, design industrial, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
design de mobilier, servicii de design mobilier,
proiectare de construcții, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții.

───────

(210) M 2020 07585
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
FOCUS ROMÂNIA

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
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pe internet, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii care pot fi descărcate, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicaţie
software descărcabile pentru televizoare,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicaţii informatice descărcabile
pentru televizor, programe de calculator pentru
televiziune interactivă, programe pentru sisteme
de operare pentru televizoare inteligente,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă şi pentru jocuri şi/sau concursuri
interactive, software de calculator pentru
publicitate, software de învăţare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea şi vizualizarea de imagini digitale şi
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,

publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
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printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul

radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
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on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de

programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
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nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,

promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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(210) M 2020 07586
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
FOCUS PLUS

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii care pot fi descărcate, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicaţie
software descărcabile pentru televizoare,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicaţii informatice descărcabile
pentru televizor, programe de calculator pentru
televiziune interactivă, programe pentru sisteme
de operare pentru televizoare inteligente,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă şi pentru jocuri şi/sau concursuri
interactive, software de calculator pentru
publicitate, software de învăţare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea şi vizualizarea de imagini digitale şi
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii

publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
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publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere

şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
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şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea

online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
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editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire

web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
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informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 07587
(151) 21/10/2020
(732) TIBERIUS MARIUS, STR.

HERMANN OBERTH, NR. 2, SC. A,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 550388,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
zumeo

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

9. Înregistrări muzicale descărcabile, casete
muzicale, muzică digitală descărcabilă, benzi
audio cu muzică, playere de muzica portabile,
înregistrări de clipuri muzicale descărcabile,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
discuri optice care conțin muzică, software
pentru compunerea de muzică, software
descărcabil utilizat in domeniul muzical,
materiale video muzicale pre-înregistrate
descărcabile, serii de înregistrări audio muzicale
care pot fi descărcate, cipuri care conțin
înregistrări muzicale, înregistrări muzicale
sub formă de discuri, programe informatice,
descărcabile, pentru prelucrarea fișierelor
muzicale digitale, software pentru prelucrarea

de fișiere muzicale digitale, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, suporturi de
înregistrări muzicale pe bandă magnetică,
muzică digitală care poate fi descărcată de pe
internet, software pentru crearea și editarea de
muzică și sunete, muzică digitală descarcabilă
de pe site-uri de internet cu mp3-uri, muzică
digitală descarcabilă dintr-o bază de date de
calculator sau de pe internet, aplicații software,
aplicaţii mobile, aplicații software descărcabile,
aplicații mobile educative descărcabile, aplicații
educative descărcabile pentru tablete, aplicații
de calculator educative descărcabile, aplicație
software pentru televizoare, aplicații software
descărcabile pentru web, aplicații software
descărcabile pentru roboți, software pentru
simularea aplicațiilor, aplicații descărcabile
pentru circuite specifice integrate, aplicații
software descărcabile pentru telefoane mobile,
software de aplicații de calculator, aplicații
software de calculator,descărcabile, software
pentru dezvoltare de aplicații, aplicații
descărcabile pentru recuperarea de informații,
software pentru servere de aplicații, aplicații
software descărcabile pentru dispozitive fără fir,
software de aplicații informatice pentru televizor,
aplicații descărcabile de calculator pentru
comenzi auto, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, software
de aplicații pentru dispozitive mobile, aplicații
software descărcabile de tipul business
intelligence, software pentru aplicații web și
servere, aplicație software pentru servicii de
cloud computing, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (lot), software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive mobile, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
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de text, sunet, grafici, imagini fixe și
animate, înregistrări multimedia descărcabile,
programe de calculator multimedia interactive
descărcabile sau înregistrate, programe de
jocuri interactive multimedia descărcabile sau
înregistrate, software pentru divertisment,
software de divertisment interactiv, software
de calculator pentru divertisment, software
de divertisment interactiv pentru calculatoare,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video.
41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
editare muzicală, educație muzicală, formare
muzicală, producția de muzică, editare de
muzică, cursuri de muzică, înregistrări de
muzică, spectacole muzicale live, organizare
de divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de evenimente muzicale, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
reprezentații muzicale în direct, publicare de
lucrări muzicale, servicii de educație muzicală,
publicare de texte muzicale, regizare de
spectacole muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
concerte muzicale pentru radio, producție
de spectacole muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de biblioteci muzicale,
publicare de partituri muzicale, organizare de
interpretări muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, servicii de
muzică în direct, spectacole cu muzică în direct,
servicii de editare de muzică, publicare de
cărți de muzică, concerte de muzică în direct,
servicii de divertisment muzical animat, regie
artistică pentru spectacolele muzicale, servicii
educaționale cu privire la muzică, organizare
de concerte de muzică pop, reprezentație de
dans, muzică și teatru, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de instruire în domeniul
muzical, organizare de spectacole muzicale în
direct, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, închiriere de înregistrări fonografice
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, reprezentații în direct

susținute de grupuri muzicale, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3 nedescărcabilă, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, prezentare de spectacole în
direct ale formațiilor muzicale, prezentare în
direct de producții muzicale de crăciun, furnizare
de muzică în format digital de pe internet
nedescărcabil, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web de pe internet cu muzică în format
mp3, spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către terți,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, furnizare de clasificări pe
categorii de vârstă pentru conținut de televiziune,
film, muzică, video și jocuri video, servicii
educative în materie de aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
aplicații ale programelor de calculator, publicare
multimedia de materiale tipărite cu excepţia celor
publicitare, publicarea de materiale multimedia
online altele decât cele publicitare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice altele
decât cele publicitare, divertisment, divertisment
interactiv, divertisment teatral, divertisment
pe internet, divertisment on-line, servicii de
divertisment, divertisment în direct, divertisment
furnizat prin telefon, divertisment prin intermediul
telefonului, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment audio, divertisment
de tipul concertelor, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
(divertisment), divertisment interactiv on-line,
furnizare de divertisment prin telefon, informații
în materie de divertisment, organizare de
servicii de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), organizare de activități
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de divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, servicii de divertisment pentru
copii, informații în materie de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de conversații telefonice pentru divertisment,
servicii de divertisment pentru marele public,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
servicii de cluburi de fani (divertisment),
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, producție
de spectacole de divertisment cu instrumentiști,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
producție de evenimente de divertisment
în direct, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, furnizare de informații
în materie de divertisment, închiriere de
materiale înregistrate legate de divertisment,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizare de instalații de divertisment în
hoteluri, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de programe de
divertisment pentru televiziune, producție de
spectacole de divertisment cu cântăreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment sub formă de concursuri,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, furnizare de informații

despre divertisment prin intermediul internetului,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații
tip concert, servicii de divertisment pentru
producția de spectacole în direct, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de producție de
divertisment sub formă de materiale video,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de divertisment
pentru potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio
și video

42. Platformă ca serviciu (PaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, stocare electronică de conținut
multimedia de divertisment, furnizarea accesului
temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil.
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(210) M 2020 06546
(151) 23/10/2018
(732) ARKRAY, Inc., 57, NISHI AKETA-

CHO, HIGASHI-KUJO, MINAMI-KU,
KYOTO-SHI, KYOTO, 601-8045,
JAPONIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
THE LAB

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

5. Preparate farmaceutice și alte preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, agenți pentru diagnostic, preparate
și substanțe pentru uz medical și veterinar,
reactivi de diagnosticare pentru uz medical și
veterinar, reactivi pentru uz medical, reactivi
de diagnosticare clinică, preparate chimico-
farmaceutice pentru uz medical, reactivi de
diagnosticare sub formă de kit-uri sau cipuri,
benzi de testare pentru diagnostic medical,
hârtie reactivă pentru uz medical, hârtie reactivă
pentru uz veterinar, kituri de reactivi pentru
imunodiagnostic cuprinzând gene și proteine
pentru uz medical și veterinar, reactivi de
diagnosticare pentru analiză de urină, reactivi de
diagnosticare pentru analiză de sânge, reactivi
de diagnosticare pentru analiza electroliților
în fluidele corpului, reactivi de diagnosticare
pentru analiză imunologică, reactivi pentru
măsurarea glucozei, reactivi de diagnosticare
pentru măsurarea glicohemoglobinei, reactivi de
diagnosticare pentru măsurarea amoniacului.
10. Aparate și instrumente medicale și părți și
accesorii ale acestora, aparate pentru utilizare
în analize medicale și părți și accesorii ale
acestora, aparate de diagnosticare de uz
medical și părți și accesorii ale acestora,
analizoare de sânge de uz medical și
părți și accesorii ale acestora, analizoare
biochimice automate de uz medical și părți și
accesorii ale acestora, aparate de diagnostic
pentru analiza urinei și părți și accesorii ale
acestora, aparate medicale pentru măsurarea
hemoglobinei glicozilate și părți și accesorii ale
acestora, aparate medicale pentru determinarea
presiunii osmotice și părți și accesorii ale
acestora, analizoare de gaze în sânge pentru
uz medical și părți și accesorii ale acestora,
glucometre și părți și accesorii ale acestora,

senzori pentru monitorizare a nivelului glucozei
ca parte a glucometrelor.
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