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Cereri Mărci publicate în 05/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06834 28/09/2020 KALINA TEXTILE BSR

2 M 2020 06835 28/09/2020 Claret Euro Credit IFN SA Claret Credit

3 M 2020 06836 28/09/2020 THEMA DECO & ROSES THEMA FLOWER

4 M 2020 06837 28/09/2020 Fildas Trading SRL Assista ASPISAN

5 M 2020 06838 28/09/2020 S.C. FIM FOOD INDUSTRY
MANAGEMENT S.R.L.

TRANSYLVANIA'S Finest Foods

6 M 2020 06839 28/09/2020 INDEPENDENT CATANSUS
S.R.L.

Prime Dent

7 M 2020 06841 28/09/2020 S.C. FIM FOOD INDUSTRY
MANAGEMENT SRL

Transylvanian Truffles

8 M 2020 06842 28/09/2020 FIM FOOD INDUSTRY
MANAGEMENT SRL

Le Baron Transylvanian
Vineyards

9 M 2020 06843 28/09/2020 SC ARGENTINA
INTERNATIONAL SRL

golden ray

10 M 2020 06844 28/09/2020 ANIMA VISION. SRL ANIMA

11 M 2020 06845 28/09/2020 BIG LUCKY SRL mă gândesc la ea

12 M 2020 06846 28/09/2020 STEFAN CALIMAN

13 M 2020 06847 28/09/2020 S.C. VOGLIO PIZZA S.R.L. VOGLIO

14 M 2020 06848 28/09/2020 DAS TRANSILVANIA SRL

15 M 2020 06849 28/09/2020 SC ERICO GRUP SRL FNC IAŞI CONCENTRAT CPVM
PUI CARNE

16 M 2020 06850 28/09/2020 PETRUT MARIAN DUTA T TOTUL DIN STICĂ sticlă
printată cabine duș oglinzi led

17 M 2020 06851 28/09/2020 MARIANA CLAUDIA VILSAN MV MARIANA VILSAN Scoala
Make-up

18 M 2020 06852 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA UNICASCO

19 M 2020 06853 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA UNISMART

20 M 2020 06854 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA UNITEAM PROTECT

21 M 2020 06855 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA ANA-Asistentul tau digital UNIQA

22 M 2020 06856 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA ANA-Consultatul tau personal
UNIQA

23 M 2020 06857 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA ANA-Consultantul tau digital
UNIQA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 06858 28/09/2020 EMIL FLORESCU PALINCĂ PRUNĂ (PĂLITA DE

LA CUCA-MĂCAII)

25 M 2020 06859 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH FROGGER

26 M 2020 06860 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH DOBIDO

27 M 2020 06861 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH Magicbon

28 M 2020 06862 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH Malik 1

29 M 2020 06863 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH OCEAN FRESH

30 M 2020 06864 28/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH N'GOES

31 M 2020 06865 28/09/2020 SC ROMFISH MARINA SRL ROMFISH

32 M 2020 06866 28/09/2020 BIOTOP ENERGY SRL Piscine Biotop

33 M 2020 06867 28/09/2020 IONUT NACHE inaq consulting

34 M 2020 06869 28/09/2020 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 PLANTDERMIN

35 M 2020 06870 28/09/2020 IOAN TITI BOLDESCO Dealurile Sultanului

36 M 2020 06872 28/09/2020 PRO TOOLS CONSULT SRL Professional tools consult

37 M 2020 06873 28/09/2020 DENTAL-ALEX SRL DENTERRA

38 M 2020 06874 28/09/2020 ECOELECTROM ENERGY SRL Furnizori de independență
energetică

39 M 2020 06875 28/09/2020 SC UNIVERS FRACTAL SRL UNIVERS FRACTAL

40 M 2020 06878 28/09/2020 British American Tobacco
(Brands) Inc.

VICEROY QUALITY SINCE
1936 RED V

41 M 2020 06879 28/09/2020 TRANSFER RAPID
ELECTRONIC SRL

Dragostea de familie are un nou
nume: Transfer Rapid

42 M 2020 06880 28/09/2020 S.C. CLINICA PROMED S.R.L. Clinica Promed Brasov

43 M 2020 06881 28/09/2020 KULTUR PROJECT SRL cincșor transilvania case de
oaspeți BY KULTUR PROJECT

44 M 2020 06882 28/09/2020 MARIUS-COSMIN MAFTEI NATURA IN BUCATE
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(210) M 2020 06834
(151) 28/09/2020
(732) KALINA TEXTILE, STRADA

ALEXANDREI 22B, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

BSR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.13; 01.15.15;
05.03.13

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 06835
(151) 28/09/2020
(732) Claret Euro Credit IFN SA, STR.

POSTELNICULUI NR. 12, ET.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Claret Credit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.02.03

(591) Culori revendicate:violet (RGB
219219233), albastru (RGB
101171214), mov (RGB 132087135)

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
financiare, monetare și bancare, achiziție
și transfer de creanțe monetare, acordare
de capital de lucru, acordare de finanțare
pentru achiziționare de automobile, acordare de
finanțare pentru construcții civile, acordare de
finanțare pentru dezvoltarea imobiliară, acordare
de finanțare pentru echipamente, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru societăți, acordare
de finanțare pentru tratamente medicale,
acordare de finanțare pentru vânzarea și
cumpărarea de bărci, acordare de finanțare
pentru vânzări, acordare de finanțare pentru
întreprinderi, acordare de finanțare în domeniul
comercial, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, acordare de fonduri pentru
organizații non-profit, servicii financiare privind
achiziționarea de proprietăți, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
servicii financiare furnizate pe internet și prin
telefon, servicii financiare computerizate, servicii
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financiare, servicii de împrumut, de credit și
leasing financiar, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare industrială,
servicii de finanțare corporativă, servicii de
finanțare comercială, servicii de finanțare,
servicii bancare și financiare, furnizare de capital
de investiții, finanțări pentru achiziționarea de
vehicule, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de clădiri, finanțarea
companiilor, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare de proiecte de renovare de clădiri,
finanțare de proiecte, finanțare de capitaluri
proprii, finanțare cu plata în rate, finanțare
comercială.

───────

(210) M 2020 06836
(151) 28/09/2020
(732) THEMA DECO & ROSES, STR.

SG. NICOLAE GRINDEANU
NR. 53, BL. E2, SC. A, ET. 4,
AP. 17, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THEMA FLOWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.01; 26.01.13

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

clase:
35. Servicii de comerț cu flori și plante
ornamentale, servicii de comerț on-line cu flori
și plante ornamentale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
on-line.

───────

(210) M 2020 06837
(151) 28/09/2020
(732) Fildas Trading SRL, STRADA

BANAT NR. 2, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Assista ASPISAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00AFEF), indigo (HEX #3E4095), alb
(HEX #FEFEFE), verde (HEX #009659)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare pentru scopuri medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă pentru
scopuri medicale, acetaţi pentru scopuri
farmaceutice, acizi pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru tratarea acneei, aconitină,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, adezivi
pentru protezele dentare, adjuvanţi pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, preparate pentru odorizarea aerului,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
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scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, casete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,

preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
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pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane

medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice, saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri contra
durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
umpluturi pentru cavități osoase formate
din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen, cu
conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
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paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini
de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative/tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenţi de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii
pentru arsurile solare, supozitoare, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, pilule pentru bronzat,
tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod,
tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele

impregnate cu loţiuni farmaceutice, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tuşuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tuşiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a
cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare a
cernelii pentru aparatele de copiat documente,
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
tăvi pentru scrisori, lucrări de artă litografică,
pietre litografice, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi cu
inele, suporturi pentru pagini, cutii de acuarele
utilizate în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru
pictură, pensule pentru pictori, şevalete pentru
pictori, tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
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pentru hârtie, hârtie luminiscentă, benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din
hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
maşini de tăiat hârtia (rechizite de birou),
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi de
plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,

spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
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de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de

artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
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organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, 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, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de
opticieni, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, prepararea
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reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06838
(151) 28/09/2020
(732) S.C. FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT S.R.L., STR. 1
DECEMBRIE1918, NR. 28/204,
JUDETUL MUREȘ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51, BL.
1, SC. A, ET. 1, AP. 5, BUCURESTI,
040171, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA'S
Finest Foods

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(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.
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).
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.
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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06839
(151) 28/09/2020
(732) INDEPENDENT CATANSUS

S.R.L., BULEVARDUL IULIU
MANIU, NR. 7, CORP I, BIROUL
NR. 2.11, COMPARTIMENT 1,
ET. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Prime Dent

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

44. Servicii oferite de o clinică dentară,
inclusiv servicii de asistenţă stomatologică,
cu activităţi specifice, cum sunt: tehnică
dentară, radiografii, implantologie, tratamente
stomatologice, evaluare medicală şi analize
specifice domeniului, servicii medicale.

───────
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(210) M 2020 06841
(151) 28/09/2020
(732) S.C. FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR. 28/204,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, 11 IUNIE, NR 51, BL.
1, SC. A, ET. 1, BIROU 5,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Transylvanian Truffles

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

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

clase:
29. Trufe conservate.
31. Trufe proaspete.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a trufelor
conservate și a trufelor proaspete (exceptând
trasnportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 06842
(151) 28/09/2020
(732) FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918, NR. 28/204,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, 11 IUNIE, NR. 51, BL.
1, SC. A, ET. 1, BIROU 5,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Le Baron Transylvanian
Vineyards

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16; 26.13.25

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

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților vinului și
băuturilor alcoolice cu excepția berii (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi sa le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
39. Servicii de îmbuteliere, livrare de vinuri,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
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și umiditate controlată, servicii de distribuție de
băuturi, spre exemplu de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2020 06843
(151) 28/09/2020
(732) SC ARGENTINA INTERNATIONAL

SRL, DRUMUL NATIONAL (DN) 7,
PAULIS NR. 674/ B, JUDEŢ ARAD,
PĂULIȘ, 317230, ARAD, ROMANIA

(540)

golden ray

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (RAL 9005),
auriu (RAL 1023)

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

33. Vin.
43. Servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 06844
(151) 28/09/2020
(732) ANIMA VISION. SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 288, BL. 32,
SC. A, ET. 4, AP. 15, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ANIMA

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte.
42. Creare de site-uri pe internet.

───────

(210) M 2020 06845
(151) 28/09/2020
(732) BIG LUCKY SRL, STR. TIMOTEI

POPOVICIU NR.2/2, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

mă gândesc la ea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

26. Flori artificiale, buchete din flori artificiale,
aranjamente de flori artificiale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi
online computerizate, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul.

───────
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(210) M 2020 06846
(151) 28/09/2020
(732) STEFAN CALIMAN, STR. DR.

IACOB FELIX NR. 97, BL. 17A,
SC. 2, ET. 2, AP. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25

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

25. Îmbrăcăminte, jachete, fulare, tricoturi
(îmbrăcăminte), echipament sportiv
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcămite, articole
de încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului.
35. Management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, prezentare de produse şi servicii (în
scopuri promoţionale/publicitare), distribuţie de
produse în scopuri publicitare, furnizare de
informaţii de marketing prin site-uri web.
41. Servicii furnizate de cluburi sportive,
management (organizarea) de evenimente
pentru cluburi sportive.
42. Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web), găzduire de site-uri web pentru terți,
găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
închiriere de spații de stocare pentru site-uri
web, găzduire de spații de stocare pentru site-
uri web, închiriere de software pentru dezvoltare
de site-uri web, crearea și întreținerea de
site-uri web pentru telefoane mobile, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,

disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, design
de site-uri web, întreținere de site-uri web,
proiectare de site-uri web, proiectare de pagini
principale și de site-uri web, proiectare și
dezvoltare de pagini principale și site-uri web,
servicii de testare a gradului de încărcare
a site-urilor web, proiectare și actualizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-uri
web, proiectare și dezvoltare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
furnizare de alerte privind accesul copiilor la site-
uri web și conținut online.

───────

(210) M 2020 06847
(151) 28/09/2020
(732) S.C. VOGLIO PIZZA S.R.L., STR.

CORIOLAN BREDICEANU, ET. 1,
AP. 2, JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
2, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VOGLIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
43. Asigurarea (furnizarea) de hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2020 06848
(151) 28/09/2020
(732) DAS TRANSILVANIA SRL,

BULEVARUL MIHAI VITEAZU
NR.100/I/BIS, JUDEŢ SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 07.01.24; 07.01.25

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

43. Rezervări la restaurant, servicii hoteliere,
servicii de catering, servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 06849
(151) 28/09/2020
(732) SC ERICO GRUP SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 10D, JUDEȚUL
IAȘI, BRĂTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

FNC IAŞI CONCENTRAT
CPVM PUI CARNE

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.24; 29.01.13; 24.07.23;
26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu

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

1. Produse chimice pentru păstrarea prospețimii
furajelor, aditivi biologici pentru transformarea
vegetației în furaje, substanțe chimice folosite
ca aditivi pentru furaj verde, culturi de
microorganisme folosite la fermentarea furajelor
însilozate, aditivi chimici destinați utilizării ca
lianți pentru peleți furaje, amestecuri de produse
chimice și microorganisme pentru creșterea
valorii nutriționale a furajelor (altele decât cele de
uz veterinar).
5. Furaj medicamentos, amestecuri de furaje
complementare nutritive, de uz veterinar,
suplimente nutritive pentru furaje de uz veterinar,
suplimente pentru furaje de uz veterinar, aditivi
pentru furaje, de uz veterinar.
7. Concasoare de furaje, mașini de amestecat
furaje (malaxoare de nutrețuri).
31. Paie (furaje), furaje pentru cai, făină de
in (furaj), orez natural utilizat ca furaj pentru
animale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furaje pentru animale.
37. Reparații sau întreținere de mori de furaje,
reparații sau întreținere de malaxoare pentru
furaje, reparații sau întreținere de tăietoare
de furaje, repararea aparatelor de alimentare
automată cu furaje pentru vite.
40. Formarea de furaje, prelucrare de furaje.

───────
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(210) M 2020 06850
(151) 28/09/2020
(732) PETRUT MARIAN DUTA, STR.

ALIMAN NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

T TOTUL DIN STICĂ sticlă
printată cabine duș oglinzi led

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.14

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

19. Cabine de duș din sticlă, pereți din sticlă,
panouri din sticlă, uși din sticlă, fațade de sticlă
(nemetalice), panouri din sticlă pentru ferestre,
sticlă securizată folosită în construcții, panouri
din sticlă pentru uși, sticlă plată laminată (pentru
construcții), plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
uși transparente din sticlă pentru clădiri, panouri
din geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare.
20. Uși din sticlă pentru mobilier, uși
transparente din sticlă pentru mobilier, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, panouri din
sticlă pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
sticlă destinată la înrămarea operelor de artă.
21. Sticlă colorată semiprelucrată, sticlă pictată,
sticlă ornamentală, sticlă colorată decorativă,
sticlă termorezistentă semiprelucrată, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din sticlă, opere de artă din sticlă, sticlă
decorativă (nu pentru construcții), panouri din
sticlă (articol semiprelucrat), sticlă plană colorată
(nu pentru construcții), sticlă plată laminată (nu
pentru construcții), sticlă laminată (diferită de
cea pentru construcții), sticlă pentru geamuri
de vehicule (produse semiprelucrate), sticlă
neprelucrată (cu exceptia sticlei folosite în
construcție), foi din sticlă (cu excepția sticlei
folosite in construcții).

37. Servicii de sticlărie, montare de geamuri
(lucrări cu sticlă).

───────

(210) M 2020 06851
(151) 28/09/2020
(732) MARIANA CLAUDIA VILSAN,

STR. CRINULUI NR, 101, SAT
MODELU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
MODELU, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

MV MARIANA VILSAN
Scoala Make-up

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.25; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de comercializare cu amănununtul a
produselor cosmetice, publicitate, administrarea
afacerilor cornerciale, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea si susținerea de masterclass
(cursuri) în domeniul make-up, servicii de
model pentru artiști, organizarea de expoziții in
scopuri culturale sau educaționale, fotografie,
instruire practică, pictură pe față, organizarea și
susținerea de seminarii.
44. Servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță privind
machiajul oferite online, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în
față, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
machiaj , servicii de machiaj profesional, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
cosmetic.

───────
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(210) M 2020 06852
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNICASCO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06853
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNISMART

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06854
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNITEAM PROTECT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06855
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ANA-Asistentul

tau digital UNIQA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06856
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ANA-Consultatul

tau personal UNIQA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 06857
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ANA-Consultantul
tau digital UNIQA

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06858
(151) 28/09/2020
(732) EMIL FLORESCU, STR. PRISACA

DORNEI NR. 8, BL. D6, SC. A, AP.
201, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PALINCĂ PRUNĂ (PĂLITA
DE LA CUCA-MĂCAII)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.23

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

33. Băuturi alcoolice, pălincă.
───────

(210) M 2020 06859
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FROGGER

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

30. Gumă de mestecat, gumă de mestecat fără
zahăr, gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru sănătatea bucală, cu excepția
celei medicinale.

───────

(210) M 2020 06860
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DOBIDO

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

30. Napolitane, napolitane (alimente),
napolitane învelite în ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), ingrediente pe bază de cacao pentru
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produse de cofetărie, preparate pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principal
ingredient), alimente pe bază de cacao, vafe din
ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată, batoane
învelite în ciococaltă, napolitane cu caramel și
ciocolată.

───────

(210) M 2020 06861
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Magicbon

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

30. Bomboane de ciocolată, bomboane cu
ciocolată, bomboane cu cacao, bomboane
(dulciuri), bomboane de mestecat, bomboane
de ciocolată cu umplutură, bomboane, deajeuri
dulci (nemedicinale), deajeuri (produse de
cofetărie nemedicinale).

───────

(210) M 2020 06862
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Malik 1

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

30. Biscuiți, biscuiți cu glazură, biscuiți de
ciocolată, tablete (dulciuri), prăjituri cu cremă,
biscuiți micști, biscuiți înveliți în ciocolată, biscuiți
acoperiți cu ciocolată, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți sub formă de rulouri,
biscuiți pe jumătate înveliți în ciocolată.

───────

(210) M 2020 06863
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
OCEAN FRESH

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

30. Gumă de mestecat, gumă de mestecat fără
zahăr, gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat, gumă de
mestecat pentru sănătatea bucală, cu excepţia
celei medicinale.

───────
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(210) M 2020 06864
(151) 28/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
N'GOES

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

30. Biscuiţi acoperiţi cu ciocolată, biscuiţi, bicuiţi
cu glazură, biscuiţi de ciocolată, biscuiţi înveliţi
în ciocolată, biscuiţi dulci pentru consum uman,
biscuiţi cu glazură de ciocolată, biscuiţi sub
formă de rulouri, biscuiţi prăjituri cu ciocolată,
biscuiţi pe jumătate înveliţi în ciocolată, dulciuri.

───────

(210) M 2020 06865
(151) 28/09/2020
(732) SC ROMFISH MARINA SRL, STR.

ALEXANDRU LAPUSNEANU ,
NR. 202A, PARTER, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.15,
BL.E4 , AP.54, JUD. GALAŢI,
GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

ROMFISH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 06866
(151) 28/09/2020
(732) BIOTOP ENERGY SRL, ALEEA

TUDOR NECULAI NR.161,
CAMERA 2, BLOC 1018, SC.D,
ETAJ 2, AP.10, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Piscine Biotop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.10; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, activităţi de agenţii
de import-export, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, administrare în materie
de metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerţ cu amanuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informații

de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoționale, efectuare de cercetări de
afaceri, efectuare de studii de piaţă,
efectuarea de estimări comerciale, efectuarea
de studii de marketing şi studii de
productivitate, elaborare de date statistice
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de gestiune a stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate şi cercetare de piaţă, compilare
de date statistice pentru cercetarea ştiinţifică,
consultanţă privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare şi cercetare
de piață, analiză şi cercetare de piaţă, servicii
de cercetare privind publicitatea, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot.
37. Întreținerea piscinelor, servicii de curăţare
igienică a piscinelor, servicii de curățare a
piscinelor, construcţie de complexuri cu piscine
de înot.

───────
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(210) M 2020 06867
(151) 28/09/2020
(732) IONUT NACHE, STR. NAUM

RÂMNICEANU NR. 19, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011615,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

inaq consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:Albastru, Gri, Negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanţă de sisteme de management
în afaceri, consultanţă comercială, consultanţă
asigurarea calităţii, consultanţă ocupaţională
(locuri de muncă).
45. Consultanţă securizare informaţii
(consultanţii în materie de securitate informaţii).

───────

(210) M 2020 06869
(151) 28/09/2020
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Fares 1929 PLANTDERMIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.13;
05.03.13

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

3. Uleiuri esenţiale, creme, loţiuni şi geluri pentru
uz cosmetic.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, ovule,
supozitoare, soluţii din plante medicinale.

───────

(210) M 2020 06870
(151) 28/09/2020
(732) IOAN TITI BOLDESCO, SULTANU

NR. 130, ,, 137522, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Dealurile Sultanului
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(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 03.13.05; 25.03.11; 26.05.02;
26.05.15; 26.05.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, negru

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

31. Produse (culturi) agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere, animale vii,
organisme pentru reproducere.

───────

(210) M 2020 06872
(151) 28/09/2020
(732) PRO TOOLS CONSULT SRL,

ALEEA DALIEI NR.28, BL.127,
SC.A, AP.19, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Professional tools consult

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.04.18

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor piese: maşini, unelte şi
echipamente acţionate manual sau electric în
magazine specializate sau online, servicii de
agenţii de import-export de piese, masini, unelte

şi echipamente acţionate manual sau electric,
administrarea vânzărilor.

───────

(210) M 2020 06873
(151) 28/09/2020
(732) DENTAL-ALEX SRL, STR.

CARPATILOR NR. 7, BL. S2, AP. 1,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, TURDA 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DENTERRA

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

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu, alte site-uri ale terţilor ori platforme
specializate, reţele de socializare sau online,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii, inclusiv online, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori,
toate aceste activităţi în legătură cu domeniul
medical stomatologic.
44. Servicii medicale stomatologice, cu activităţi
specifice, cum sunt: stomatologie,
tehnică dentară, radiografii dentare, servicii
chirurgicale, implantologie, tratamente
stomatologice, ortodonţie, asistenţă medicală
stomatologică, servicii specifice oferite de
clinici stomatologice sau spitale stomatologice.

───────

(210) M 2020 06874
(151) 28/09/2020
(732) ECOELECTROM ENERGY SRL,

STR. ECHINOCTIULUI NR. 3,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050206,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Furnizori de

independență energetică
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
surse de energie electrică (generatoare), mașini
generatoare de energie electrică continuă,
echipament pentru manipulare și manevrare
(maşini), echipament pentru măturare, curățare
și spălare (maşini), generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
pompe, compresoare și suflante (maşini), roboți
industriali, generatoare de curent, generatoare
de electricitate), foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, motoare de
mașini, motoare de acționare electrice pentru
mașini cu excepţia celor pentru vehicule terestre,
compresoare sub formă de piese de mașini și
motoare.

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, analizoare de energie electrică,
distribuitoare de energie electrică, amplificatoare
de energie electrică, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, prize de alimentare cu
energie electrică, blocuri de alimentare cu
energie electrică, unități de alimentare cu
energie electrică, fire de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de energie electrică,
aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, surse
electrice de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive pentru navigare,

ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, magneti, materiale înregistrate,
cablaje electrice pentru automobile, cablaj
electric, circuite electronice, circuite integrate
electronice, circuite electronice logice, circuite
electronice pasive, circuite electronice de
memorie, conectoare pentru circuite electronice,
circuite electronice de control, circuite (electrice
sau electronice), circuite electronice care
conţin date programate, programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide, carduri
de memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cântă la instrumente muzicale electronice,
invertoare fotovoltaice, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, module
fotovoltaice, module fotovoltaice solare, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, siguranțe
electrice, siguranțe fuzibile electrice, siguranțe
de contact (electrice), cutii de siguranțe electrice,
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate și instrumente nautice.

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, vehicule și mijloace de
transport, biciclete motorizate, camere de aer
(pentru vehicule motorizate pe două roți sau
biciclete), motoare pentru mașini de curse.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
construcții și demolări de clădiri, servicii de
acoperirea conductorilor, amenajări interioare
ale birourilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amplasare de cabluri, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, reparații sau
întreținere de generatoare de energie electrică,
service la aparate și instalații pentru generarea
de energie electrică, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
furnizare de informații privind repararea sau
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întreținerea de generatoare de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice, servicii de cablaj electric,
instalare de celule și module fotovoltaice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
construire de vase navale, reparare de filtre
pentru mașini, electromotoare și motoare,
recondiționarea mașinilor, a motoarelor și a
mașinilor de forță uzate sau parțial distruse.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
proiectare, servicii IT, servicii tehnice în domeniul
producției de energie electrică și gaze naturale,
închiriere de bănci de încărcare pentru testare
de surse de energie electrică, proiectare și
dezvoltare de sisteme fotovoltaice, cercetare în
domeniul siguranței electrice.

───────

(210) M 2020 06875
(151) 28/09/2020
(732) SC UNIVERS FRACTAL SRL,

STR. POIANA CU ALUNI NR.6,
BL. 17, SC.3, AP.89, SECTOR
2, BUCURESTI, 022875,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UNIVERS FRACTAL

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

35. Managementul resurselor umane,
consultanță pentru management corporativ,
management de afaceri comerciale,
management computerizat de birouri,
managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul societății (pentru
terți), consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul comercial, asistență
privind managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, managementul
resurselor de personal, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea
afacerilor, consultanță în materie de
management, management în procesele de

afaceri, asistență în materie de management,
analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță referitoare la
managementul comercial, asistență comercială
în managementul afacerilor, consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), asistență privind
managementul activităților comerciale, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, servicii de management al riscului
afacerilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, management de personal
din domeniul marketingului, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, prelucrare de date,
sistematizare și management, analiza sistemelor
de management al afacerilor, furnizare de
informații privind managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, managementul
computerizat al afacerii (pentru terți), asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, managementul proiectelor de
afaceri (pentru terți), servicii de analiză
în managementul afacerilor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în materie
de management al afacerilor, asistență
în materie de management privind
afacerile, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de
consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, servicii de
consultanță (comercială) privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, asistență în
materie de management pentru promovarea
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afacerilor, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale, servicii
de consultanță și de management al
afacerilor, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de consultanță în materie
de management al afacerilor, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor și
operațiile comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, asistență
și consultații în legătură cu organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în materie de organizare și management al
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de consultanță
în afaceri privind implementarea de sisteme
de management al calității, servicii prestate
de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști).
41. Educație, educație și instruire, cercetare
în domeniul educației, consultanță profesională
referitoare la educație, informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație (instruire), organizare de seminarii pe
teme de educație, servicii de consiliere în
materie de educație, furnizare de informații
în materie de educație, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
organizare de examinări și teste în domeniul
educației, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, asigurare de
testări și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și

asistență cu privire la educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, furnizare de
informații și întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educație și instruire,
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, publicare de fișe informative,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de materiale didactice, publicare de materiale
didactice educative, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, publicare de materiale tipărite
în format electronic, altele decât cele publicitare,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
recenzii, publicare de texte educative, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
formare în domeniul managementului,
servicii de formare în management
(instruire), servicii educative în domeniul
managementului, pregătire profesională în
domeniul managementului (instruire), cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, servicii educative informatizate în
domeniul managementului afacerilor, servicii de
instruire în domeniul managementului afacerilor,
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului, servicii de instruire în domeniul
consultanței în management, instruire și
pregătire în management, industrie și tehnologia
informației, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, servicii de consultanță
pentru pregătire profesională în domeniul
managementului, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, programe educaționale și de
instruire în domeniul managementului riscului,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/09/2020

servicii educaționale și de instruire cu privire
la managementul afacerilor, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul tehnologiei informațiilor,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii IT, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
cercetare privind tehnicile de telecomunicații,
cercetare privind prelucrarea de date,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare
de platforme informatice pentru terți, dezvoltare
de sisteme computerizate, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, exploatare de date
informatice, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, furnizori
de servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, gestionarea serviciilor informatice
[ITSM], integrare de sisteme informatice și rețele
de calculatoare, managementul proiectelor ITt,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, proiectare și dezvoltare
de sisteme informatice, proiectare, creare și
programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de procesare de
date, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de cercetare informatică,
servicii de configurare a rețelelor informatice,
servicii informatice de analiză de date,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, servicii de proiectare și programare
informatică, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice,
managementul proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor [EDP],
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
managementului, proiectare și dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri
de e-business, blockchain ca serviciu [BaaS],

autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
stocare de date folosind tehnologia blockchain.

───────

(210) M 2020 06878
(151) 28/09/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Inc., 251 LITTLE FALLS
DRIVE, SUITE 100, WILMINGTON,
19808-1674, DE, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

VICEROY QUALITY
SINCE 1936 RED V

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.14

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2020 06879
(151) 28/09/2020
(732) TRANSFER RAPID ELECTRONIC

SRL, BDUL. UNIRII 72, BL. J3C,
ET. 8, MODUL 803, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030836,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dragostea de familie are un
nou nume: Transfer Rapid

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 06880
(151) 28/09/2020
(732) S.C. CLINICA PROMED S.R.L.,

STR. DE MIJLOC NR. 132,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500069, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Clinica Promed Brasov

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (RAL=5018)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 06881
(151) 28/09/2020
(732) KULTUR PROJECT SRL, SAT

CINCSOR NR. 212, JUDEȚUL
BRAȘOV, 507261, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

cincșor transilvania case de
oaspeți BY KULTUR PROJECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.11.12; 29.01.04

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

clase:
43. servicii de hanuri turistice, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/09/2020

vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru reuniuni, rezervare de cazare la
hotel, servicii ale agențiilor de cazare, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), închirieri
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de camping
pentru turiști (cazare), rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, rezervare de spații de cazare
în cadrul campingurilor, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii

de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii
de restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete de
băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare

───────

(210) M 2020 06882
(151) 28/09/2020
(732) MARIUS-COSMIN MAFTEI, STR.

TRAIAN, NR. 4, SC. B, AP. 134,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550024, SIBIU, ROMANIA

(540)

NATURA IN BUCATE

(531) Clasificare Viena:
03.07.22; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.11;
26.01.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, maro, mov,
verde deschis, verde închis
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.

43. Furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
servicii ale bistrourilor, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servire de alimente și băuturi,
furnizarea (asigurarea) de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații despre de rețete
de băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, restaurante [servirea mesei],
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, închiriere de echipament
de catering, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de ospitalitate (cazare), servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
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băuturi pentru oaspeți în restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────



ERATĂ 

 

Referitor la depozitul M 2020 06751, Arta Table, depus în data de 24.09.2020 și publicat în data de 

01.10.2020, clasificarea corectă este: 

Clasa 2: Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării 

lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi 

sub formă de pudră pentru vopsire, decorare, tipărire și artă. 

 

Clasa 6: Metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii 

transportabile metalice; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 

produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi metalice; case de bani; produse metalice; 

minereuri. 

 

Clasa 19: Materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; 

asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice; uşi interioare 

sau exterioare de apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn sau compuşi ai acestuia (pal, mdf, hdf) 

brut sau finisat. 

 

Clasa 20: Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri; produse din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 

corn, os, fildeş; fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor acestor 

materiale sau din materiale plastice; părți de mobilier, respectiv: ramă masă/blat masă/picioare masă/ 

cadru scaun/etajere/sertare/uși mobilier din lemn sau compuși ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau 

finisat; materiale de finisaj pentru uși sau componente/părți ale acestora, respectiv: foaie ușă, ramă 

foaie ușă/parte foaie ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn sau 

compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat. 

 

Clasa 35: Publicitate; prezentarea produselor pentru comercializare; gestiunea afacerilor 

comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou; regruparea în avantajul terţilor a următoarelor 

produse: uşi interioare sau exterioare de apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn sau compuşi ai 

acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, părți de mobilier, respectiv: ramă masă/blat masă/picioare 

masă/cadru scaun/etajere/sertare/uși mobilier din lemn sau compuși ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut 

sau finisat, materiale de finisaj pentru uși sau componente/părți ale acestora, respectiv: foaie ușă, 

ramă foaie ușă/parte foaie ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn 

sau compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat (cu excepţia transportului lor) permiţând 

consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod. 

 

Clasa 37: Servicii de construcţii; servicii de reparaţii; servicii de instalaţii; servicii de montaje şi 

finisaje în domeniul materialelor de amenajări interioare şi exterioare. 

 

Clasa 39: Servicii de distribuire a următoarelor produse: uşi interioare sau exterioare de 

apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn sau compuşi ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, 

părți de mobilier, respectiv: ramă masă/blat masă/picioare masă/cadru scaun/etajere/sertare/uși 

mobilier din lemn sau compuși ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, materiale de finisaj pentru 

ușisau componente/părți ale acestora, respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/parte foaie ușă, pervaz ușă, 

toc ușă, prag ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn sau compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut 

sau finisat. 



ERATĂ 

 

Se scoate de la publicare cererea de marcă M 2020 06754, the Meatfather, depusă în data de 

24.09.2020 și publicată în data de 01.10.2020. 



ERATA 

 

Referitor la marca FERMA BOGDĂNEȘTI, nr depozit M 2020 06782, publicată în data de 01/10/2020 dintr-o eroare tehnică 

clasa 35 nu a fost completă, corect fiind: 

35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu: carne și produse din carne, extracte din carne, specialităţi din 

carne, produse din carne preparate, produse din carne de bovine, produse din carne de caprine, pastramă din carne de vită, 

chiftele din carne de pui, chiftele din carne de vită, mezeluri, mezeluri vegetariene; produse din carne sub formă de hamburger, 

mâncăruri preparate din carne (în care predomină carnea), mâncăruri preparate obținute din carne de pui, gemuri, legume 

feliate, la conservă, fructe feliate, la conservă; ouă și produse din ouă, produse lactate și înlocuitori, produse lactate din lapte de 

capră şi de vacă în stare proaspătă, deserturi reci din produse lactate; produse tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi, 

jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume; servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe și 

legume proaspete, puieți de uz agricol, semințe naturale, semințe brute, semințe neprocesate, semințe pentru horticultură, 

seminţe de flori, semințe de plantat, semințe pentru agricultură, semințe pentru semănat, amestecuri de semințe sălbatice, 

animale vii, alimente pentru animale de fermă (exceptând transportul lor); servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în 

legătură cu băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea băuturilor 

nealcoolice, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe, rachiu, vin (exceptând transportul lor); 

servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației; administrare a afacerilor pentru magazine şi restaurant; servicii de 

consultanță comercială cu privire la administrarea magazinelor şi restaurantelor; servicii de comandă online în domeniul 

restaurantelor care oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu; servicii de publicitate, marketing şi promovare pentru carne 

şi produse din carne, extracte din carne, specialităţi din carne, produse din carne preparate, produse din carne de bovine, 

produse din carne de caprine, pastrama din carne de vită, chiftele din carne de pui, chiftele din carne de vită, mezeluri, mezeluri 

vegetariene, produse din carne sub formă de hamburger, mâncăruri preparate din carne (în care predomină carnea), mâncăruri 

preparate obţinute din carne de pui, gemuri, legume feliate, la conservă, fructe feliate, la conservă, ouă şi produse din ouă, 

produse lactate şi înlocuitori, produse lactate din lapte de capră şi de vacă în stare proaspăta, deserturi reci din produse lactate, 

produse tartinabile lactate cu conţinut redus de grăsimi, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume, fructe şi 

legume proaspete, puieţi de uz agricol, seminţe naturale, seminţe brute, seminţe neprocesate, seminţe pentru horticultura, 

seminţe de flori, seminţe de plantat, seminţe pentru agricultură, seminţe pentru semănat, amestecuri de seminţe sălbatice, 

animale vii, alimente pentru animale de fermă, băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi, 

siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe, 

rachiu, vin; servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul electronic; servicii prestate online de un magazin de 

vânzare cu amănuntul şi ridicata de carne şi produse din carne, extracte din carne, specialităţi din carne, produse din carne 

preparate, produse din carne de bovine, produse din carne de caprine, pastrama din carne de vită, chiftele din carne de pui, 

chiftele din carne de vită, mezeluri, mezeluri vegetariene, produse din carne sub formă de hamburger, mâncăruri preparate din 

carne (în care predomină carnea), mâncăruri preparate obţinute din carne de pui, gemuri, legume feliate, la conservă, fructe 

feliate, la conservă, ouă şi produse din ouă, produse lactate şi înlocuitori, produse lactate din lapte de capră şi de vacă în stare 

proaspăta, deserturi reci din produse lactate, produse tartinabile lactate cu conţinut redus de grăsimi, jeleuri, dulceţuri, 

compoturi, paste de fructe şi legume, fructe şi legume proaspete, puieţi de uz agricol, seminţe naturale, seminţe brute, seminţe 

neprocesate, seminţe pentru horticultura, seminţe de flori, seminţe de plantat, seminţe pentru agricultură, seminţe pentru 

semănat, amestecuri de seminţe sălbatice brute şi neprocesate, animale vii, alimente pentru animale de fermă, băuturi din 

fructe şi sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor 

nealcoolice, băuturi nealcoolice băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe, rachiu, vin; servicii de analiză de piaţă 

privind vânzarea de bunuri; prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul şi 

ridicata; furnizarea unui catalog online cu informaţii comerciale pe internet; servicii de intermediere comercială; oferirea de 

informaţii comerciale şi consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor; servicii de marketing în domeniul 

restaurantelor; asistenţă pentru administrarea afacerilor în domeniul înfiinţării şi exploatării restaurantelor. 


