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Cereri Mărci publicate în 07/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06713 30/09/2020 STOCSHOP CCL SRL BauMax

2 M 2020 06924 30/09/2020 Ferariu Alexandru VLADutz

3 M 2020 06925 30/09/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

focusnews

4 M 2020 06926 30/09/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

focusnewsromania

5 M 2020 06927 30/09/2020 SC NUR TRADE SRL Whisper handmade jewelry

6 M 2020 06929 30/09/2020 IONEL TABLA WTC BUSINESS CONCEPT

7 M 2020 06930 30/09/2020 IONEL TABLA VALAHIA SISTEM

8 M 2020 06931 30/09/2020 CALIN ALEXANDRU NEDELCU ELIMINEX

9 M 2020 06932 30/09/2020 NORINA-ALINTA GĂVAN N NORINA GAVAN Spirit \
Atitudine \ Implicare

10 M 2020 06933 30/09/2020 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO.,LTD

Brillo

11 M 2020 06934 30/09/2020 ALEC STRATULAT CLASStitude

12 M 2020 06935 30/09/2020 LUCICOSM S.R.L. LUCICOSM

13 M 2020 06936 30/09/2020 RĂZVAN-COSMIN STRATON DENDIȘ

14 M 2020 06937 30/09/2020 SC VITA LINE SPORT SRL benefit NUTRITION

15 M 2020 06938 30/09/2020 ASOCIAȚIA INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION

C4B

16 M 2020 06939 30/09/2020 ASOCIAȚIA INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION

creativity4better

17 M 2020 06940 30/09/2020 ASOCIAȚIA INTERNATIONAL
ADVERTISING ASSOCIATION

creativityforbetter

18 M 2020 06941 30/09/2020 FLORIN VICTORAȘ
DULGHERU

dedicatia

19 M 2020 06942 30/09/2020 MITZUU MEDIA TRYHARD CLOTHING

20 M 2020 06943 30/09/2020 ELENA ANAMARIA
GEISSELSODER HORVATH

Lenna Horvath

21 M 2020 06944 30/09/2020 SEBASTIAN GABRIEL VLASE De Angelo

22 M 2020 06946 30/09/2020 AZ CONTEXPERT AZ ContExpert

23 M 2020 06947 30/09/2020 S.C. WISE PAVAJE SRL WISE

24 M 2020 06949 30/09/2020 DENISA ENACHE OPTI TEI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2020

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 06951 30/09/2020 DRAGOS-ANDREI GHEORGHE Man's Universe -pour rebels-

26 M 2020 06952 30/09/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL EAST

27 M 2020 06953 30/09/2020 SC STAGE INVEST SRL SENSE

28 M 2020 06955 30/09/2020 VERIDIO RETURN S.A. VR Veridio Return

29 M 2020 06956 30/09/2020 SECURITY M-BOX SRL S.C. "SECURITY M-BOX" S.R.L.
SECURITY M BOX

30 M 2020 06958 30/09/2020 MARIAN-SEBASTIAN
FLORESCU

The Owl Cocktail House

31 M 2020 06959 30/09/2020 MARIAN VALENTIN CIMPOERU STRAIGHT LINE Garage

32 M 2020 06960 30/09/2020 IOAN MARCU AZTEQ DEL SOL

33 M 2020 06961 30/09/2020 MIHAI NIȚĂ Pijamale si Halate Satin and
More House Wear

34 M 2020 06962 30/09/2020 EUROMOBILA PROD SRL EUROMOBILA CANAPELE

35 M 2020 06963 30/09/2020 MIHNEA A. BRANCOVEANU-
VASIL
LOREDANA VLASE

Snobbish Society

36 M 2020 06964 30/09/2020 ANDREEA-MIHAELA
CERNIAVSCHI

Oradea Fashion Days/ Week

37 M 2020 06965 30/09/2020 TRIVALENT SRL Prima Thinner - Rodil 5600New

38 M 2020 06966 30/09/2020 ADRIANA SARU
MARIUS SORIN SARU

DVS DENTAL VOCATION
STUDIO passion for details

39 M 2020 06967 30/09/2020 EUROMOBILA PROD SRL EUROMOBILA CANAPELE
STORE

40 M 2020 06968 30/09/2020 ROSCA LAURENTIU TIGAERU Quasar & Co.

41 M 2020 06969 30/09/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Acnezinc Extract de
urzica 50 mg Citrat de zinc 15
mg

42 M 2020 06970 30/09/2020 SC ALBRAU PROD SA Zimbru

43 M 2020 06971 30/09/2020 S.C. PAPERPLANE S.R.L. CARTEA CU MOȚ

44 M 2020 06972 30/09/2020 VAIDA MIRCEA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Comfort VM

45 M 2020 06973 30/09/2020 S.C. PRO DEVELOPMENT
S.R.L.

PRO DEVELOPMENT

46 M 2020 06974 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

47 M 2020 06975 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA MAPAMOND CREȘTIN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2020 06976 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA Emisiunea CALEA, ADEVĂRUL

ȘI VIAȚA

49 M 2020 06977 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA UN CÂNTEC NOU

50 M 2020 06978 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA PUTEREA RUGĂCIUNII

51 M 2020 06979 30/09/2020 FLORIN GABRIEL LĂCUREANU LARTIST ESTRADA

52 M 2020 06980 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA VIEȚI ÎN LUMINĂ

53 M 2020 06981 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA DUMNEZEU VORBEȘTE!

54 M 2020 06982 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA DECUPAJ DIN REALITATE

55 M 2020 06983 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA CUVÂNTUL VIEȚII

56 M 2020 06984 30/09/2020 British American Tobacco
(Brands) Limited

neo designed for glo Classic
Tobacco

57 M 2020 06985 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA AO NEWS
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(210) M 2020 06713
(151) 30/09/2020
(732) STOCSHOP CCL SRL, STR.

MĂSLINULUI NR. 2, AP. 2,
COMPARTIMENT 5. JUD. TIMIȘ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BauMax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.03.23;
26.11.06

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

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).

───────

(210) M 2020 06924
(151) 30/09/2020
(732) Ferariu Alexandru, STR. ŞOS.

NORDULUI NR.110, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013973,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VLADutz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca şi sago,
faină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 06925
(151) 30/09/2020
(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
focusnews

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

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

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

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

şi de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, programe de televiziune prin
cablu (programare), producţii de film, televiziune
şi radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
şi de televiziune, închirierea de posturi de
radio şi televiziune, producţie de programe
radiofonice şi de televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
planificarea programelor de radio şi de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu, creare
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, furnizare simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, nedescărcabile, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2020

publicitar, servicii de reporteri de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare şi dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea şi publicarea de jurnale şi
bloguri personale online, proiectare şi inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu şi fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse şi servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
şi servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea

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

───────

(210) M 2020 06926
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(732) CLEVER BUSINESS

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

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

(540)
focusnewsromania

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii care pot fi descărcate, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice descărcabile sub formă
de reviste, ziare electronice descărcabile,
aplicaţie software pentru televizoare, software
de calculator pentru televiziune, software de
aplicaţii informatice pentru televizor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru jocuri şi/
sau concursuri interactive, software de calculator
pentru publicitate, software de învătare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-

uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea şi vizualizarea de imagini digitale şi
fotografii.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative tipărite,
publicaţii promotionale tipărite, publicaţii
periodice tipărite, publicaţii de reclame tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic şi de instruire (cu
exceptia aparatelor), reviste cu program tv.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, brosuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
productie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spatiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunturi publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în retele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spatiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spatiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultanţă privind publicitatea
în presă, închirieri de spatiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
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pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate online într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spatiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, analiza
reactiei la publicitate şi cercetare de piată,
punere la dispozitie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a retelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la şite-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o retea de comunicatii online pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, inchirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie online de
publicaţii electronice, emisiuni televizate
(transmisie), difuzare de programe de
televiziune, difuzarea la radio şi televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise

prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin retele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
si alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
continut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date , difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia online unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
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agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate online din baze
de date computerizate sau de pe internet,
informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii online, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii,
publicare de materiale şi publicaţii tipărite,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii de publicare online,
servicii de publicare de text electronic, publicarea
de materiale multimedia online, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare de
publicaţii online, publicare online de ziare
electronice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte (altele decât cele
publicitare) sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, publicare de
ghiduri pentru învăţământ şi instruire, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele
de televiziune, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio şi multimedia, publicare de
materiale tipărite (altele decât cele publicitare),

cu excepţia textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare online de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de texte şi imagini,
inclusiv in format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conţine informaţii extrase
din ziare, producţie de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, producţie de
filme pentru televiziune, închiriere de programe
de televiziune, producţie de programe de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune,
pregătire de programe de televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producţie de programe
animate pentru televiziune si televiziunea prin
cablu, servicii de divertisment radiofonic şi
televizat, furnizare de programe televizate de
ştiri nedescărcabile, producţie de programe de
televiziune prin cablu, servicii de producţie de
programe de televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, programe de televiziune prin
cablu (programare), producţii de film, televiziune
şi radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
şi de televiziune, închirierea de posturi de
radio şi televiziune, producţie de programe
radiofonice şi de televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
planificarea programelor de radio şi de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
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canale de televiziune cu plată, producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu, creare
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, furnizare simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, nedescărcabile, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Proiectare şi dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea şi publicarea de jurnale şi
bloguri personale online, proiectare şi inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu şi fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire

de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse şi servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
şi servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
personalizare, implementare şi exploatare de
site-uri web pentru terţi şi găzduire, gestionarea
de site-uri web în general şi pentru terţi, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
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asistenţă tehnică şi creare de staţii web,
găzduire de site-uri web ale terţilor pe un
server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii online, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea şi întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii şi informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, şi anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere şi actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare şi întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare şi
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini şi alte
date electronice, proiectare şi dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare şi întreţinere de software
şi sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere şi actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 06927
(151) 30/09/2020
(732) SC NUR TRADE SRL, B-DUL

TRAIAN, BLOC S3, P., JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610136,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Whisper handmade jewelry

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 27.05.01; 27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase şi semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────
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(210) M 2020 06929
(151) 30/09/2020
(732) IONEL TABLA, STR.

PREPELICARULUI NR.25,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WTC BUSINESS CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 29.01.12

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06930
(151) 30/09/2020
(732) IONEL TABLA, STR.

PREPELICARULUI NR. 25,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VALAHIA SISTEM

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.14; 26.01.18; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06931
(151) 30/09/2020
(732) CALIN ALEXANDRU NEDELCU,

INTR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 6, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ELIMINEX

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

5. Preparate farmaceutice, suplimente dietetice
de uz uman, suplimente pentru eliminarea
fluidelor din organism, suplimente nutritive,
suplimente dietetice, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare medicinale.
30. Cafea, ceai, cacao, cafea artificială,
arome de cafea, arome alimentare destinate
îmbunătățirii gustului alimentelor, făină şi
preparate din cereale, zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, maltoză.

───────
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(210) M 2020 06932
(151) 30/09/2020
(732) NORINA-ALINTA GĂVAN, STR.

TRIFOIULUI NR. 23B, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

N NORINA GAVAN Spirit
\ Atitudine \ Implicare

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
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), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ținerea
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, 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, închiriere de echipament
de birou în spaţii pentru co-working, servicii de

lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
pregătirea documentaţiei fiscale.

───────

(210) M 2020 06933
(151) 30/09/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT

AND EXPORT TRADE
CO.,LTD, FI.5,NO.6,YOUDIAN
SOUTH ROAD,TING TEN
VILLAGE,TINGTIAN STREET,,
RUIAN, CHINA

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

(540)
Brillo

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
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neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
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 și 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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
alte produse pentru acoperirea pardoselilor
existente, tapete murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 06934
(151) 30/09/2020
(732) ALEC STRATULAT, STR.C-TIN

BRANCOVEANU NR.2, BL.DL1,
SC.1, ET.5, AP.24, JUDEȚUL
GALAȚI, GALATI, 800058, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CLASStitude

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Huse de tip flip pentru telefoane mobile, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse pentru
telefoane, căști pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, baterii pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, baterii pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, fețe pentru telefoane
celulare, difuzoare pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoanele celulare, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, huse pentru telefoane (special
adaptate), suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, cutii adaptate pentru telefoane mobile,
cabluri USB pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, memorii externe
pentru telefoane celulare, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane mobile, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, stații de andocare pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, dispozitive „mâini-libere" pentru
telefoane celulare, huse din piele pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, dispozitive "mâini
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libere" (hands-free) pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, microfoane de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
tocuri pentru telefoane mobile din piele sau din
imitații de piele, ceasuri de mână cu aparate GPS
(ceasuri inteligente).
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
14. Bijuterii, cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
inele (bijuterii), medalioane (bijuterii), amulete
(bijuterii), coliere (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
bijuterii personale, bijuterii fantezie, bijuterii
emailate, bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
ace (bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii pentru
cap, accesorii pentru bijuterii, broșe decorative
(bijuterii), bijuterii de damă, bijuterii la comandă,
cutii pentru bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
pentru față, bijuterii pentru copii, bijuterii de
corp, bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, casete de bijuterii,
nemetalice, ace de rever (bijuterii), bijuterii
pentru împodobire personală, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, talismane (bijuterii) din
metale comune, bijuterii placate cu metale
prețioase, cutii de prezentare pentru bijuterii,
cutii din piele pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), ceasuri
de mână, ceasuri de mână elegante, ceasuri
și ceasuri de mână în general, curele pentru
ceasuri de mână, carcase de ceasuri de mână,
brățări pentru ceasuri de mână, casete pentru
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de mână și
ceasornice, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, articole de bijuterie, ceasornice și
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de perete
și de mână.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de

gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 06935
(151) 30/09/2020
(732) LUCICOSM S.R.L., STR.

STATIUNII NR. 2, BLOC C6, SC.
A, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
LUCICOSM

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de recrutare și plasare a forței de muncă,
consultanță privind plasarea forței de muncă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare persoane
și animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, saloane de coafură,
saloane de frumusețe, saloane de bronzare,
saloane de tatuaj, saloane de îngrijire a pielii.

───────

(210) M 2020 06936
(151) 30/09/2020
(732) RĂZVAN-COSMIN STRATON,

STR. STAȚIUNII NR. 2, BL. C6,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
DENDIȘ

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.

───────
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(210) M 2020 06937
(151) 30/09/2020
(732) SC VITA LINE SPORT SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 89, R18/B/66, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410203, BIHOR,
ROMANIA

(540)

benefit NUTRITION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

5.  Suplimente alimentare de uz medical pentru
oameni și animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28.  Articole de gimnastică și sport.

───────

(210) M 2020 06938
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION ,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
C4B

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

41. Educaţie, instruire, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire), informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, prezentarea de
reprezentaţii live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât

textele publicitare, servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06939
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION ,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
creativity4better

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

41. Educaţie, instruire, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire), informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, prezentarea de
reprezentaţii live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06940
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
creativityforbetter

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

41. Educație, instruire, organizarea și
susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, organizarea și
susținerea seminarilor, organizarea și susținerea
seminarilor (instruire), informații referitoare la
educație, servicii educaționale, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
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educaționale, organizarea expozițiilor în scop
cultural sau educațional, prezentarea de
reprezentații live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenții de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06941
(151) 30/09/2020
(732) FLORIN VICTORAȘ DULGHERU,

STRADA IULIU MANIU NR.184A,
BL.G2, AP.28, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

dedicatia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.12; 26.03.01

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, agate, ceasuri cu alarmă, aliaje
din metale preţioase, amulete (bijuterii),
ancore (ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului
(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
brăţări (bijuterii), brăţări realizate din

textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonné,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă)/ceasuri de referinţă, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, ceasuri de
mână.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, acordeoane, cimpoaie, balalaici
(instrumente muzicale cu corzi), fluiere din
bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, colofoniu
pentru instrumentele muzicale cu corzi/
sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe / feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electronice, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane, claviaturi
pentru instrumentele muzicale, clape pentru
instrumentele muzicale, lire, mandoline, claviete,
muştiucuri pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, cutii muzicale, surdine pentru
instrumentele muzicale/amortizoare (de sunet)
pentru instrumentele muzicale, oboaie, ocarine,
orgi, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie perforată (pentru
instrumentele muzicale mecanice), claviaturi
de pian, corzi de pian, clape de pian,
piane, pipa (chitări chinezeşti), plectre/pene
pentru instrumentele cu corzi, ancii, tobe
robotice, valize pentru instrumente muzicale,
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corzi pentru instrumente muzicale, saxofoane,
sheng (instrumente de suflat chinezeşti),
stative pentru instrumentele muzicale, baghete
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
instrumente muzicale cu corzi, corzi pentru
instrumentele muzicale, suona (trompete
chinezeşti), tamburine, tam-tamuri, triunghiuri
(instrumente muzicale), tromboane, trompete,
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, viole, viori, tuburi sonore
pentru orgi, xilofoane, ţitere.
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,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) 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, bile pentru pixuri
cu , bancnote, bannere din hârtie, bavete din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri, cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane
de cărbune, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi

geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
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, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din
amidon, materiale din hârtie sau carton pentru
ambalare (amortizare, umplutură), materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoala, 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 pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), 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, ecusoane cu nume (articole
de birou), 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,
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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, fotografii
(tipărite), 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, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie,
şaluri cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus
la gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
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lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (Am.), turbane, chiloţi.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de surf,
tunuri de aruncat mingi, mingi pentru jocuri,
haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/
cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru
pomul de crăciun, margini elastice pentru masa
de biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard,
mese de biliard, carduri de bingo, indicatoare de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), aparate
pentru jocuri, aparate pentru jocurile de noroc,
mănuşi pentru jocuri, crose de golf, saci de
golf, cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte
de divertisment), catarge plăcile de windsurf
cu velă, păpuşi matrioska, suspensoare de
sport pentru bărbaţi (articole sportive), ace
de pompe pentru umflarea mingilor de joacă,
plase pentru sporturi, folii de protecţie adaptate
pentru ecrane pentru jocurile portabile, pompe
special adaptate pentru utilizare cu mingile/
bilele de joacă, saci de box, păpuşi marionete,
quoits, rachete/bâte pentru jocuri, zornăitoare
(obiecte de divertisment), mosoare pentru
pescuit, vehicule de jucărie cu telecomandă,
panglici pentru gimnastică ritmică, jocuri cu inele,
căluţi balansoar, undiţe de pescuit, patine cu
rotile, rulouri pentru bicicletele staţionare de
antrenament, colofoniu utilizat de atleţi, roţi de

ruletă, plăci cu velă pentru windsurf, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la scară
(jucării), momeli cu miros pentru vânătoare sau
pescuit, scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru
jocurile de tip loterie, piei de focă (învelitori
pentru schiuri), apărători de tibie (articole
sportive), fluturaşi (de badminton), skateboard-
uri, ghete de patinaj cu lame ataşate, legături
pentru schiuri, schiuri, popice, popice (jocuri),
praştii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare de
antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, mese de tenis de masă,
ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti de
teatru pistoale de jucărie, pistoale cu aer de
jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, cochilii de protecție pentru sport,
etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
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,
publicitate prin poştă, 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,
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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, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu 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 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, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, 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,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii

de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor 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,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), 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 artă, 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, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
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pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, subscrierea
asigurărilor de accidente, servicii ale
birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,

transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de
broker imobiliar, evaluări imobiliare management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
închirierea de telefoane inteligente, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
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asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, cărăuşie, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor/
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor, carting, umplerea bancomatelor
cu numerar, servicii de şoferie, colectarea
de bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, distribuirea de energie, închirierea
clopotelor de scufundare, închirierea costumelor

de scufundare, furnizarea de direcţii de
deplasare în scopuri de călătorie, închirierea
de vitrine de vin electrice, distribuirea de
energie electrică, însoţirea turiştilor, transportul
cu feribotul, livrarea de flori, francarea
corespondenţei, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de
bunuri), servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, servicii de agenţie de transport,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheţii,
lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
alimbare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/ înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, furnizarea de informaţii despre
trafic, informaţii despre transport, împachetarea
bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
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
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furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), 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, servicii de
orchestră, 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, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,

altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, 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 tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
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bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, 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, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, 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,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
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, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, 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, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea

sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, 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, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 06942
(151) 30/09/2020
(732) MITZUU MEDIA, STR. AVRIG,

NR. 24, BL. P19, SC. A, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
TRYHARD CLOTHING

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

10. Măști de protecție pentru gură de uz
medical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști
chirurgicale, măşti sanitare de uz medical, măști
respiratorii chirurgicale, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical, măști
utilizate de personalul medical.
25. Bandane, baticuri, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din piele
sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi, colanți,
confecții (îmbrăcăminte), costume, costume de
baie pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), halate, helănci, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi (de somn), paltoane, pantaloni cargo,
pantaloni de corp, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni foarte scurți, pantaloni largi,
pantaloni scurți, papioane, pijamale, pulovere,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
short bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),
trening (pantaloni de), treninguri (pentru sport),

tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: bandane, baticuri, bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, blugi,
bluze, bluze cu glugă, bluze de corp, bluze
de trening, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze sport, bluze și șorturi pentru sport,
boxeri pentru băieți (lenjerie intimă), bustiere
sport, cămăși, căciuli tip cagulă, cardigane,
centuri din piele sintetică, chiloți, ciorapi, colanți,
confecții (îmbrăcăminte), costume, costume de
baie pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru copii, haine de stradă pentru
femei, haine din denim (jachete, pardesie etc.),
halate, helănci, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete, îmbrăcăminte pentru
fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), măști pentru ochi (de
somn), paltoane, pantaloni cargo, pantaloni de
corp, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
scurți, papioane, pijamale, pulovere, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler pe gât, short
bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),
pantaloni de trening, treninguri (pentru sport),
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport, măști de protecție pentru gură de uz
medical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști
chirurgicale, măşti sanitare de uz medical, măști
respiratorii chirurgicale, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical, măști
utilizate de personalul medical, haine de stradă
pentru fete.
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(210) M 2020 06943
(151) 30/09/2020
(732) ELENA ANAMARIA

GEISSELSODER HORVATH, SAT
LEORDENI NR. 612, BL. G1, SC. A,
AP. 1, JUDETUL ARGES, COMUNA
LEORDENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Lenna Horvath

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

35. Marketing pe internet, publicitate pentru
terţi pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, difuzare de anunţuri
publicitare prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare pe
internet, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare pe
pagini de internet.
38. Emisiuni de ştiri (transmisii), emisiuni
televizate (transmisii), furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la un site web de discuţii pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului la spaţii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
site-uri web pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la informaţii pe internet, furnizarea
accesului la portaluri pe internet, furnizare de
acces la site-uri pe internet sau orice altă reţea
de comunicaţii, furnizarea accesului la platforme
de internet în scopul schimbului de fotografii
digitale, furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe internet.
41. Producţia de muzică, producţie de
video-uri muzicale, înregistrări de muzică,
producţie de înregistrări muzicale, consultanţă
privind producţiile cinematografice şi muzicale,
producţie de înregistrări sonore şi muzicale,
producţie de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, servicii ale studiourilor de

înregistrări muzicale, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web de pe
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-uri web
cu muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de divertisment prestate de cântăreţi, producţie
de spectacole de divertisment cu dansatori
şi cântăreţi, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare.
45. Servicii de reţele de socializare on-line.

───────

(210) M 2020 06944
(151) 30/09/2020
(732) SEBASTIAN GABRIEL VLASE,

STR. SIDERURGISTILOR NR.
22, BL. SD8B, SC. 3, ET. 2, AP.
41, JUDETUL GALATI , GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
De Angelo

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

35. Marketing pe internet, publicitate pentru
terţi pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, difuzare de anunţuri
publicitare prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare pe
internet, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare pe
pagini de internet.
38. Emisiuni de ştiri (transmisii), emisiuni
televizate (transmisii), furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la un site web de discuţii pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
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la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului la spaţii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
site-uri web pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la informaţii pe internet, furnizarea
accesului la portaluri pe internet, furnizare de
acces la site-uri pe internet sau orice altă reţea
de comunicaţii, furnizarea accesului la platforme
de internet în scopul schimbului de fotografii
digitale, furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe internet.
41. Producţia de muzică, producţie de
video-uri muzicale, înregistrări de muzică,
producţie de înregistrări muzicale, consultanţă
privind producţiile cinematografice şi muzicale,
producţie de înregistrări sonore şi muzicale,
producţie de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web de pe
internet, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-uri web
cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de divertisment prestate de cântăreţi, producţie
de spectacole de divertisment cu dansatori şi
cântăreţi,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare.
45. Servicii de reţele de socializare on-line.

───────

(210) M 2020 06946
(151) 30/09/2020
(732) AZ CONTEXPERT, STR.

OLANESTI NR. 2, BL.43, SC. 1, ET.
5, AP. 30, SECTOR 6, BUCURESTI,
060401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AZ ContExpert

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

35. Contabilitate.

───────

(210) M 2020 06947
(151) 30/09/2020
(732) S.C. WISE PAVAJE SRL, STR.

CAZANESTI NR. 204, JUDETUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

WISE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2035
C), gri (Pantone 2334 C)

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

19. Sisteme de pavaje din beton vibropresat
și anume: pavele din beton, borduri din beton,
rigole, capace pentru rigole, elemente pentru
camine de canalizare nemetalice.
21. Jardiniere din beton.

───────

(210) M 2020 06949
(151) 30/09/2020
(732) DENISA ENACHE, STR.

MARASESTI NR. 43A, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
OPTI TEI

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

35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor: ochelari de toate tipurile, rame
de ochelari, lentile, lentile de contact, şnururi
pentru ochelari, tocuri, lavete, soluţii de curăţare,
produse farmaceutice destinate oftalmologiei
(cu excepţia transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web sau platforme specializate proprii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2020

sau terţe, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
comercială, servicii de agenție de import-export,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.
44. Servicii prestate de opticieni, servicii de
optometrie, servicii de oftalmologie.

───────

(210) M 2020 06951
(151) 30/09/2020
(732) DRAGOS-ANDREI GHEORGHE,

ALE. POIANA SIBIULUI NR. 2,
BL. MC2, SC.A, ET.7, APART.
79, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Man's Universe -pour rebels-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu

include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), încălțăminte
de plajă și sandale, costume de baie, costume
de plajă.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2020 06952
(151) 30/09/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EAST

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

21. Ustensile de menaj, ustensile de bucătărie,
bureți de menaj, mănuși de menaj, coșuri pentru
gunoiul menajer, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, recipiente nemetalice de menaj, cu
închizătoare, pentru alimente, mături, mături
pentru curățenie, mânere din plastic pentru
mături, mopuri, perii cu mop, găleți pentru mop
prevăzute cu storcător pentru mop, fărașe, perii
pentru spălat, instrumente de spălat geamuri
(pentru uz casnic), lavete de spălat vase, perii
pentru curățat, cârpe de curățat, bureți metalici
pentru curățat, perii de sârmă pentru curățat,
bureți de curățat de uz casnic, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
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pentru perii, găleți de plastic, găleți pentru
mop, găleți de uz domestic, bureți de baie,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți artificiali
pentru uz casnic, coșuri de rufe de uz casnic,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
vase pentru bucătărie, spatule (ustensile de
bucătărie), tăvi turnante (pentru bucătărie), set
recipiente de bucătărie, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, bureți pentru bucătărie, mănuși
de bucătărie, forme pentru bucătărie, site de
bucătărie, pâlnii de bucătărie, produse din
ceramică pentru bucătărie, suporturi pentru
hârtie de bucătărie, ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, dispozitive de măcinat de
bucătărie, neelectrice, oale cu presiune (vase de
bucătărie), borcane de bucătărie (nu din metale
prețioase), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, polonice (ustensile de menaj sau de
bucătărie), furculițe de servit, linguri pentru gătit
și servit (ustensile de bucatarie), suporturi de
cuțite pentru masă, pahare (veselă de băut),
pahare din plastic sau hârtie, vase.

───────

(210) M 2020 06953
(151) 30/09/2020
(732) SC STAGE INVEST SRL, BVD.

MATEI BASARAB, BL. G, SC.
C, AP. 1, JUDEŢ IALOMIŢA,
SLOBOZIA, 021527, IALOMIȚA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SENSE

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

5. Dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, antiseptice,
biocide, preparate pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, germicide, erbicide/
preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, insecticide, ioduri pentru
scopuri farmaceutice, alcool medicinal, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, şerveţele
dezinfectante, şerveţele antibacteriene,

şerveţele antiseptice impregnate, şerveţele
sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2020 06955
(151) 30/09/2020
(732) VERIDIO RETURN S.A., STR.

BUZEŞTI NR. 75-77, ET. 12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VR Veridio Return

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu,
bleumarin, gri

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

36. Consultanţă financiară corporatistă.
───────
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(210) M 2020 06956
(151) 30/09/2020
(732) SECURITY M-BOX SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NR. 91, AP. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, 300217, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S.C. "SECURITY M-BOX"
S.R.L. SECURITY M BOX

(531) Clasificare Viena:
21.03.23; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06958
(151) 30/09/2020
(732) MARIAN-SEBASTIAN FLORESCU,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.
29, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala SRL,
STR. POLONA NR. 115, BLOC
15, SC. A, ETAJ 4. APT. 19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

The Owl Cocktail House

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
furnizare de produse alimentare în cluburi de
noapte, servicii de restaurante private în cluburi
de noapte, furnizare de mâncare și băuturi
pentru club.

───────
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(210) M 2020 06959
(151) 30/09/2020
(732) MARIAN VALENTIN CIMPOERU,

STR ISTRIEI, NR 30, BL41, AP 6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, BIROU A5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STRAIGHT LINE Garage

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.03.01

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

clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, reparații de automobile, reparații
și întreținere de automobile.
41. Producție de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 06960
(151) 30/09/2020
(732) IOAN MARCU, STR. BRAILEI, NR.

212, BL. C4, SC. 1, ET. 7, AP. 30,
JUDEŢ GALAŢI, GALATI, 800013,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
AZTEQ DEL SOL

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2020 06961
(151) 30/09/2020
(732) MIHAI NIȚĂ, STR. MELODIEI NR.

85A - 87, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pijamale si Halate Satin
and More House Wear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.01; 01.01.03; 26.01.01; 26.01.05

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

25. Pijamale, halate, halate de plajă, halate
de baie, halate de casă, halate pentru
gravide, halate de baie cu glugă, pijamale
pentru fetițe, pijamale pentru gravide, pijamale
(numai din tricot), capoate, compleuri de dormit
(îmbrăcăminte), papuci de casă, haine de casă
(îmbrăcăminte), cămăși de noapte, cămăși de
noapte pentru femei, tunici.

───────

(210) M 2020 06962
(151) 30/09/2020
(732) EUROMOBILA PROD SRL,

STRADA MUNTENIA NR. 5,
JUDEȚUL GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
EUROMOBILA CANAPELE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Canapele extensibile, canapele, canapele
rabatabile, canapele de două locuri, canapele
(care sunt extensibile), fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară,
fotolii puf), fotolii rabatabile (mobilier), perne
pentru fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii
in forma de para, paturi, paturi-canapea,
paturi ajustabile, paturi divan, paturi portabile,
paturi pliante, somiere pentru paturi, mobilier,
mobilier capitonat, mobilier școlar, oglinzi
(mobilier), mobilier integrat, mobilier încastrat,
scrinuri (mobilier), mobilier vechi, dulapuri
(mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri pentru depozitare
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
compartimentate, scaune, scaune înalte, scaune
de birou, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete pentru picioare, saltele, saltele cu
arcuri, comode, comode (mobilier), birouri,
birouri (mobilier), mese pentru birouri, birouri
și mese, birouri modulare (mobilier), birouri
mobile pentru scris, cuiere de haine, corpuri
de birou independente, corpuri cu sertare
pentru depozitare (mobilier), corpuri de dulapuri,
divane, dulapuri cu oglinzi, dulăpioare, dulapuri
de haine, dulapuri din lemn, dulapuri pentru
dormitor, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
prevăzute cu oglindă, elemente de mobilier,
etajere de birou, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
pentru mobilă, din plastic, mese, măsuțe,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, mese (mobilier), mese de
scris sau citit pentru stat în picioare, mese
de scris pentru birouri, mese de toaletă
(mobilier), mese de toaletă cu oglinzi formate
din trei părți, mese decorative, mobilă cu pat
încorporat, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier combinat, mobilier de interior,
mobilier de uz casnic, mobilier din lemn,
mobilier din piele, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, noptiere, noptiere pentru
pat, paturi, așternuturi, saltele și perne, piese
de mobilier, sertare pentru mobilier, seturi de
mobilier cu trei piese pentru salon, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, sofale, șifoniere, suporturi de
cărți, unități cu sertare, unități de colț (mobilier),
unități de depozitare (mobilier), unități (mobilier),
uși de dulapuri, uși de mobile, uși glisante pentru

mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși pentru
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă.
39. Transport de mobilă.
42. Servicii de proiectare piese de mobilier,
proiectare piese de mobilier, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, design de
mobilier, design de mobilier de birou, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de design de materiale textile pentru
mobilier, proiectarea (designul) spațiului interior.

───────

(210) M 2020 06963
(151) 30/09/2020
(732) MIHNEA A. BRANCOVEANU-

VASIL, BLD. CAMIL RESSU
NR. 53, BL. H14, SC. 2, AP.
35, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
LOREDANA VLASE, BLD. AUREL
VLAICU NR. 5, BL. C1, SC. D,
AP. 111, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Snobbish Society

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, producția de
clipuri publicitare, asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță in
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor cu privire la funizorii
de servicii indepedente, funizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
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oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, oferirea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de informații competitive,
compilarea indexurilor de informați pentru
scopuri comerciale sau publicitare, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișerele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerii, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relații
media, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terti, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, funizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publiatate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de extenalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
consultanță în domeniul managementului
personalului, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relații publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
servicii de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă funizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare, pentru promovarea vânzărilor, căutare
de sponsorizări, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2020 06964
(151) 30/09/2020
(732) ANDREEA-MIHAELA

CERNIAVSCHI , STR.
DOBRESTILOR NR.10, BL. D7,
AP.40, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410292, BIHOR, ROMANIA

(540)
Oradea Fashion Days/ Week

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

35. Prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional.
41. Organizare de evenimente educative,
educație, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.

───────
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(210) M 2020 06965
(151) 30/09/2020
(732) TRIVALENT SRL, STR. NICOLAE

ROMANESCU NR. 155, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BLOC
15, SC. A, ETAJ 4, APT. 19,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Prima Thinner -
Rodil 5600New

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.02

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, diluanți pentru
lacuri, diluanți pentru grund, diluanți pentru
vopsele, terebentină (diluant pentru vopsele),
diluanți pentru produse de acoperire, diluanți
pentru lacuri și alte vopsele, înlocuitor de
terebentină utilizat ca diluant în lacuri, înlocuitor
de terebentină utilizat ca diluant de vopsele.

───────

(210) M 2020 06966
(151) 30/09/2020
(732) ADRIANA SARU, BD. BASARABIA

NR. 116, BL. L13B, SC. 1, ET. 4,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIUS SORIN SARU, BD.
BASARABIA NR. 116, BL. L13B,
SC. 1, ET. 4, AP. 12, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
Consilier Proprietate Industriala,
BD. DECEBAL NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DVS DENTAL VOCATION
STUDIO passion for details

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.15; 02.09.10; 26.03.01;
26.11.02; 26.11.09; 26.04.04; 26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, gri, mov,
verde, bleu, turcoaz

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

44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii
prestate de medici, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de stomatologie,
servicii de stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii de igienă
dentară, servicii de igienă si frumusețe pentru
oameni, servicii oferite de clinici dentare.

───────
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(210) M 2020 06967
(151) 30/09/2020
(732) EUROMOBILA PROD SRL, STR.

MUNTENIA NR. 5, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(740) SCA Hotca & Asociații, SPLAIUL
UNIRII, NR. 152-154, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040041,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EUROMOBILA

CANAPELE STORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Canapele extensibile, canapele, canapele
rabatabile, canapele de două locuri, canapele
(care sunt extensibile), fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară,
fotolii puf), fotolii rabatabile (mobilier), perne
pentru fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii
în formă de pară, paturi, paturi-canapea,
paturi ajustabile, paturi divan, paturi portabile,
paturi pliante, somiere pentru paturi, mobilier,
mobilier capitonat, mobilier școlar, oglinzi
(mobilier), mobilier integrat, mobilier încastrat,
scrinuri (mobilier), mobilier vechi, dulapuri
(mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri pentru depozitare
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
compartimentate, scaune, scaune înalte, scaune
de birou, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete pentru picioare, saltele, saltele cu
arcuri, comode, comode (mobilier), birouri,
birouri (mobilier), mese pentru birouri, birouri
și mese, birouri modulare (mobilier), birouri
mobile pentru scris, cuiere de haine, corpuri
de birou independente, corpuri cu sertare
pentru depozitare (mobilier), corpuri de dulapuri,
divane, dulapuri cu oglinzi, dulăpioare, dulapuri
de haine, dulapuri din lemn, dulapuri pentru
dormitor, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
prevăzute cu oglindă, elemente de mobilier,
etajere de birou, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
pentru mobilă, din plastic, mese, măsuțe,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, mese (mobilier), mese de
scris sau citit pentru stat în picioare, mese
de scris pentru birouri, mese de toaletă
(mobilier), mese de toaletă cu oglinzi formate
din trei părți, mese decorative, mobilă cu pat
încorporat, mobile de birou, mobilier casnic

confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier combinat, mobilier de interior,
mobilier de uz casnic, mobilier din lemn,
mobilier din piele, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, noptiere, noptiere pentru
pat, paturi, așternuturi, saltele și perne, piese
de mobilier, sertare pentru mobilier, seturi de
mobilier cu trei piese pentru salon, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, sofale, șifoniere, suporturi
de cărți, (mobilier) unități cu sertare, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități (mobilier), uși de dulapuri, uși de mobile,
uși glisante pentru mobilier, uși glisante pentru
șifonier, uși pentru mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, Servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă.
39. Transport de mobilă.
42. Servicii de proiectare piese de mobilier,
proiectare piese de mobilier, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, design de
mobilier, design de mobilier de birou, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de design de materiale textile pentru
mobilier, proiectarea (designul) spațiului interior.

───────

(210) M 2020 06968
(151) 30/09/2020
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15,
JUD. GALAŢI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Quasar & Co.
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(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.08; 26.01.01; 26.01.15

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

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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2020 06969
(151) 30/09/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII, NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Acnezinc
Extract de urzica 50 mg

Citrat de zinc 15 mg

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 29.01.13; 02.03.01;
02.03.16; 27.05.02; 27.05.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
703C), verde închis (Pantone 7477C),
mov (Pantone 526C)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 06970
(151) 30/09/2020
(732) SC ALBRAU PROD SA, STR.

GRIGORE MANOLESCU NR.
7A, BIROU 1, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Zimbru

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 03.04.13; 24.01.09; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────
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(210) M 2020 06971
(151) 30/09/2020
(732) S.C. PAPERPLANE S.R.L.,

STR. POPA NAN NR. 152, AP.
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ
1, BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CARTEA CU MOȚ

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

9. Cărți electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, filme descărcabile, înregistrări
video descărcabile, înregistrări sonore
descărcabile, benzi desenate descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, buletine informative
descărcabile, fișiere cu imagini descărcabile,
suporturi media educative descărcabile, cărți
audio.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărți membrilor unui club de cărți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de promovare comercială, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educațional.
41. Producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, publicare de
cărți, închiriere de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de reviste și cărți, publicare
de cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări.

───────

(210) M 2020 06972
(151) 30/09/2020
(732) VAIDA MIRCEA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ, STR. MUNCII
NR.10, BAIA MARE, 430391,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Comfort VM

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

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

clase:
20. Paturi/culcușuri pentru animale.

───────
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(210) M 2020 06973
(151) 30/09/2020
(732) S.C. PRO DEVELOPMENT S.R.L.,

CALEA REPUBLICII NR. 129A,
CAMERA 3, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRO DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.13

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare, servicii imobiliare privind achiziția
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
imobiliare privind achiziția de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, agenții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiunea proprietăților
comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,

închirieri de locuințe (apartamente), servicii
imobiliare privind achizițiile imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii de
împrumuturi imobiliare.
37. Servicii de construcții, construcții și demolări
de clădiri, instalarea facilităților pentru spații
comerciale, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2020 06974
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06975
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
MAPAMOND CREȘTIN



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2020

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06976
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Emisiunea CALEA,

ADEVĂRUL ȘI VIAȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06977
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
UN CÂNTEC NOU

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06978
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, TIMIȘOARA,
300668, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
PUTEREA RUGĂCIUNII

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06979
(151) 30/09/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC.
A, ET. 2, AP. 11, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
LARTIST ESTRADA

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu
excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esențe alcoolice.

───────

(210) M 2020 06980
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
VIEȚI ÎN LUMINĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06981
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
DUMNEZEU VORBEȘTE!

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06982
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
DECUPAJ DIN REALITATE

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06983
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
CUVÂNTUL VIEȚII

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06984
(151) 30/09/2020
(732) British American Tobacco

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

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI NR.17,
ETAJ 3, BIROUL 306,SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

neo designed for
glo Classic Tobacco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.01.25; 29.01.15

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

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2020

(210) M 2020 06985
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
AO NEWS

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────



                                                           ERATĂ 

           

 

 

 

 Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 06867, publicat în data de 05.10.2020, 

clasele corecte de servicii sunt: 

 

   

Clasa 35: Consultanţă de sisteme de management în afaceri; consultanţă comercială; 

consultanţă asigurarea calităţii; consultanţă ocupaţională (locuri de muncă). 

Clasa 42: Consultanţă securizare informaţii (consultanţă în materie de securitate a 

datelor).



Erată  Referitor la depozitul M2020 06872, publicat în data de 05.10.2020, dintr-o eroare materiala clasa Nisa de servicii 35 a fost publicata eronat, corect fiind: Clasa 35: Regruparea în avantajul terţilor a unor 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.  



Erată  Referitor la depozitul M2020 06813, publicat în data de 02.10.2020, se scoate de la publicare deoarece taxele de depunere si publicare nu se regasesc in contul OSIM.  
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