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Cereri Mărci publicate în 06/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07848 30/10/2020 LUCIAN PETRU HUGEANU

HALAS
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TRANSPORT ALTERNATIV

2 M 2020 07849 30/10/2020 SC ONE WAY DISTRIBUTION
SRL

Zaia

3 M 2020 07850 30/10/2020 ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. ARMONIA HOSPITAL

4 M 2020 07851 30/10/2020 ONIX RESIDENCE SRL ONIX

5 M 2020 07852 30/10/2020 NICOLAE-CRISTINEL ILIE STAR GOLD STRĂLUCEŞTE ÎN
ORICE MOMENT

6 M 2020 07853 30/10/2020 ANA PAN SA SCORŢIŞOR

7 M 2020 07854 30/10/2020 ANA PAN SA PAGAIE CU FRUCTE

8 M 2020 07855 30/10/2020 MIHAELA-MARINELA OLTEANU
RALUCA-ELENA TOMA

ARYMA

9 M 2020 07856 30/10/2020 CIT ONE S.A SMART DROPBOX

10 M 2020 07857 30/10/2020 RIGS & TRICKS SRL Micromania

11 M 2020 07858 30/10/2020 AIM HR OUTSOURCING SRL aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE

12 M 2020 07859 30/10/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL
MARIANA PORST

Presto

13 M 2020 07860 30/10/2020 ION CONSTANTINESCU Up Electricity

14 M 2020 07861 30/10/2020 SC V&T FRUCTALCO EXIM
SRL

ACIU PĂLINCĂ DE ZALĂU V&T
VERITABIL TRADITIONAL

15 M 2020 07862 30/10/2020 NILBIDI TRANS SHINE

16 M 2020 07863 30/10/2020 ANDREEA-MARIA ORNEA IQ Economy Club Priceless

17 M 2020 07864 30/10/2020 EXGHTS T

18 M 2020 07865 30/10/2020 ORGANIZATIA
GEOECOLOGICA ACCENT

TUSNAD GASTRO BLUES
FEST

19 M 2020 07866 30/10/2020 ANASTASIA LOVE SRL ANASTASIA LOVE

20 M 2020 07867 30/10/2020 HAMAT IMPEX HAMAT

21 M 2020 07868 30/10/2020 DADUANDU COSMETICS SRL Just Blvck Coffee

22 M 2020 07869 30/10/2020 CRAMA TRACICA SRL SPOVEDANIE

23 M 2020 07870 30/10/2020 CRAMA TRACICA SRL AGONIE SI EXTAZ

24 M 2020 07871 30/10/2020 ONLINE SHOP SV S.R.L. ELDEPO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 07872 30/10/2020 INGRID-KAROLA POKA BalleTonic

26 M 2020 07873 30/10/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL
MARIANA PORST

PRESTO - Mai mult decat pizza!

27 M 2020 07874 30/10/2020 VALENTIN VASILESCU PHOENIX

28 M 2020 07875 30/10/2020 DANTE INTERNATIONAL SA THE EXTRAORDINARY OF
NORMALITY

29 M 2020 07876 30/10/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL
MARIANA PORST

salad Factory

30 M 2020 07877 30/10/2020 COMPIEST ANVICO SRL Raisa Mo

31 M 2020 07878 30/10/2020 MARIA ALINA POCHESCU PIZZA Prima pentru campionul
din tine

32 M 2020 07879 30/10/2020 S.C. PARADIS MOLDOVA S.R.L. PARADIS JEWELLERY

33 M 2020 07880 30/10/2020 ILEANA-BEATRICE COMAN CORIL

34 M 2020 07882 30/10/2020 S.C. MDGPROFIT SALES S.R.L. Mountain Bee....doar miere

35 M 2020 07883 31/10/2020 S.C. AMICUS JUNIOR S.R.L. Amicus Junior

36 M 2020 07884 01/11/2020 S.C. MATIMO CONCEPT S.R.L. matimo

37 M 2020 07885 01/11/2020 AURELIA PASCARU BLACK STAR

38 M 2020 07886 01/11/2020 MARIUS CĂTĂLIN TUTU Noemi

39 M 2020 07888 01/11/2020 IOAN-LUCIAN GROZA muior

40 M 2020 07889 01/11/2020 DAN CIPRIAN BORBEI RESTAURANT LOREN'S &
DELIVERY
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(210) M 2020 07848
(151) 30/10/2020
(732) LUCIAN PETRU HUGEANU

HALAS, BULEVARDUL
BASARABIA, NR 10, ET.3, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022113,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
TRANSPORT ALTERNATIV

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

39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare.

───────

(210) M 2020 07849
(151) 30/10/2020
(732) SC ONE WAY DISTRIBUTION

SRL, STR. BLAJULUI NR. 61,
BL.B1, SC.C, ET.1, AP.5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400393,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Zaia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.15;
02.03.01; 02.03.23

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

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
───────

(210) M 2020 07850
(151) 30/10/2020
(732) ISIS MEDICAL CENTER

S.R.L., STR. MIRCEA CEL
BATRAN, NR. 102, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900663, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ARMONIA HOSPITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.04

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

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

44. Servicii medicale
───────
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(210) M 2020 07851
(151) 30/10/2020
(732) ONIX RESIDENCE SRL, STR.

DRUMUL NISIPOASA NR.
46-52, BIROUL NR.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013997,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.03.04; 17.02.02

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 07852
(151) 30/10/2020
(732) NICOLAE-CRISTINEL ILIE, STR.

ELENA VĂCĂRESCU NR. 7, JUD.
DAMBOVITA, TÂRGOVIŞTE,
130094, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STAR GOLD STRĂLUCEŞTE
ÎN ORICE MOMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 27.05.25; 17.02.01;
01.01.02

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

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea
timpului pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, ștrasuri, bijuterii din metale prețioase,
pietre prețioase, perle, pietre prețioase sau
semiprețioase naturale sau artificiale și imitații
ale acestora, butoni de manșetă, bijuterie broșă,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, lanțuri de
ceas, cutii pentru produse de bijuterie si ceasuri,
amulete pentru inele de chei, inele pentru chei,
lanțuri pentru chei, închizători pentru bijuterii,
casete de bijuterii, ace de cravată, bijuterii-
pandantive, pandantive, podoabe (bijuterie),
ornamente pentru încălțăminte, bijuterii pentru
animale de companie, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
ornamente pentru rochii și genţi sub formă
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de bijuterii, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal.
35. Servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a metalelor prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, ceasornicărie și instrumente pentru
măsurarea timpului pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ștrasuri, bijuterii
din metale prețioase, pietre prețioase, perle,
pietre prețioase sau semiprețioase naturale
sau artificiale și imitații ale acestora, butoni
de manșetă, broșe (bijuterie), ceasuri cu
brățară, brățări de ceas, lanțuri de ceas,
cutii pentru produse de bijuterie si ceasuri,
amulete pentru inele de chei, inele pentru chei,
lanțuri pentru chei, închizători pentru bijuterii,
casete de bijuterii, ace de cravată, bijuterii-
pandantive, pandantive, podoabe (bijuterie),
ornamente pentru încălțăminte, bijuterii pentru
animale de companie, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
ornamente pentru rochii și genţi sub formă
de bijuterii, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor menționate
anterior, prezentarea mărfurilor în medii de
comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
magazin, magazin on-line, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizarea de reclame,
târguri şi expoziţii cu caracter publicitar şi
comercial, difuzare de anunțuri publicitare,
publicitate online, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele mai sus amintite, servicii
de agenţii de import și export.
36. Servicii de amanet, evaluarea bijuteriilor

───────

(210) M 2020 07853
(151) 30/10/2020
(732) ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SCORŢIŞOR

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

30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi/fursecuri, pâine*, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, bulgur,
chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă de tort /
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat*, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esenţiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, cremă din ouă şi lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceaţă de lapte), esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
colţunaşi pe bază de făină, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
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ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
miere, sandvişuri de hot dog, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, ceai cu gheaţă, gheaţă
comestibilă, infuzii, nu cele medicinale, clătite
kimchi, lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, marţipan, plăcinte
cu carne, mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, muşii, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, faini de nuci, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, paste, sos pentru paste,
produse de cofetărie din fructe, produse de
patiserie, aluat de patiserie, pâtes en croute
(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
pelmeni, bomboane metolate, pesto, biscuiţi
petit-beurre.petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, propolis*/clei de albine de
uz alimentar, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
prăjituri de orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
sandvişuri, sosuri (condimente), biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezoanre), fulgi
de gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, comuri, pateuri cu ciocolată, ceai din
alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, îngheţate pe băţ,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), miso, spaghete, mirodenii, pacheţele
de primăvară, băţ de lemn dulce (produse
de cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca*, tarte, ceai
nemedicinal, băuturi pe bază de ceai, agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor, tortillas,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, altele
decât uleiurile esenţiale, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru

consum uman, drojdie de uz alimentar, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).

───────

(210) M 2020 07854
(151) 30/10/2020
(732) ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAGAIE CU FRUCTE

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

30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi/fursecuri, pâine*, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, bulgur,
chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat*, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esenţiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, cremă din ouă şi lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceaţă de lapte), esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
colţunaşi pe bază de făină, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
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uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
miere, sandvişuri de hot dog, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, ceai cu gheaţă, gheaţă
comestibilă, infuzii, nu cele medicinale, clătite
kimchi, lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, marţipan, plăcinte
cu carne, mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, muşii, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, faini de nuci, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, paste, sos pentru paste,
produse de cofetărie din fructe, produse de
patiserie, aluat de patiserie, pâtes en croute
(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
pelmeni, bomboane metolate, pesto, biscuiţi
petit-beurre.petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, propolis*/clei de albine de
uz alimentar, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
prăjituri de orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
sandvişuri, sosuri (condimente), biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezoanre), fulgi
de gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, comuri, pateuri cu ciocolată, ceai din
alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, îngheţate pe băţ,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), miso, spaghete, mirodenii, pacheţele
de primăvară, băţ de lemn dulce (produse
de cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca*, tarte, ceai
nemedicinal, băuturi pe bază de ceai, agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor, tortillas,

tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, altele
decât uleiurile esenţiale, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie de uz alimentar, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).

───────

(210) M 2020 07855
(151) 30/10/2020
(732) MIHAELA-MARINELA OLTEANU,

B.DUL UNIRII NR.18, BL. 5B,
SC.1, ET.5, AP.14, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040107,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RALUCA-ELENA TOMA,
CALEA APEDUCTULUI NR.14,
BL. E5A, SC.1, ET.2, AP.12,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARYMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
serviciile prestate de persoane sau întreprinderi
în scopul dezvoltării facultăţilor mentale ale
persoanelor sau animalelor, precum serviciile
destinate divertismentului sau captării atenţie,
servicii de educaţie adresate persoanelor
şi de dresaj pentru animale, sub toate
formele, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, prezentarea, în scopuri culturale
sau educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau
de literatură, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
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de concerte, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi special, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
sevicii de ditare video 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, 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, 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),
servicii de karaoke, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, 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 orchestra, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, 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,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producţia de spectacole,
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),
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, producţia de programe radio şi de

televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
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, producţii de teatru,
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).

───────

(210) M 2020 07856
(151) 30/10/2020
(732) CIT ONE S.A, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI NR. 319L,
CLĂDIREA PARIS, CORP A1,
ET.1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SMART DROPBOX

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

9. Aparate (software şi hardware) pentru
procesele de depunere numerar, precum
şi pentru procesele de plată, instrumente
electronice pentru protecţie şi securitate.
35. Gestionarea comercială şi de afaceri a
proceselor de depunere numerar, precum
şi a proceselor de plată aferente, servicii
administrative, inclusiv numărarea şi sortarea
banilor, codificarea documetelor bancare,
servicii de informare, consultanţă, referiotare
la organizarea şi managementul afacerilor în
privinţa proceselor de plată, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, compilarea de
informaţii în baze de date electronice.
36. Servicii de depozite sigure pentru valori,
depozite de valori, verificarea bancnotelor,
servicii monetare şi bancare, managementul
financiar al proceselor de depunere numerar,
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managementul financiar al .proceselor de plată,
servicii de consultanţă şi consiliere în legătură
cu serviciile menţionate anterior, oferirea de
informaţii financiare, procesarea depunerilor de
numerar şi a plăţilor efectuate.
37. Servicii de instalare, reparare şi întreţinere,
inclusiv instalarea, întreţinerea şi repararea
dispozitivelor hardware pentru procesele de
plată, servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
cu privire la aparate de tip bancomat în care sunt
depozitate temporar valori, informaţii şi servicii
de consultanţă şi consiliere cu privire la serviciile
anterior menţionate.
39. Transportul cu maşini blindate, transportul
protejat al bunurilor de valoare, furnizarea
de informaţii despre transport, logistica
transporturilor, depozitarea de bunuri, furnizarea
de informaţii cu privire la serviciile
de depozitare, descărcarea încărcăturilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, informaţii
despre depozitare, servicii de transport de valori
mobiliare, incluzând colectarea, distribuirea şi
livrarea de numerar, monede valoroase, valute
străine, cecuri şi valori mobiliare.

───────

(210) M 2020 07857
(151) 30/10/2020
(732) RIGS & TRICKS SRL, STR.

ADUNAŢI NR. 10A, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV,
SAT DARVARI, COMUNA
CIOROGÎRLA, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, STR. SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Micromania

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

41. Servicii de educaţie, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
servicii oferite de parcuri tematice.

───────

(210) M 2020 07858
(151) 30/10/2020
(732) AIM HR OUTSOURCING SRL,

STR. W.A. MOZART NR. 168, NR.
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
mov

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, ținerea
evidenţei contabile/contabilitate, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, testare psihologică în
vederea selectării de personal, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare, întocmirea statelor de salarii, servicii
de prelucrare de date în domeniul întocmirii
statelor de salarii, servicii de consultanţă
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comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului prin evaluarea posturilor,
servicii de recrutare a personalului şi agenţii
de ocupare a forţei de muncă, administrarea
resurselor umane şi servicii de recrutare,
servicii de intervievare (pentru recrutarea
de personal), asistenţă privind recrutarea şi
plasarea de personal, furnizare de informaţii
privind recrutarea forţei de muncă, servicii
de plasare şi recrutare de personal, servicii
de consultanţă în domeniul resurselor umane
(coaching sau consiliere în carieră, centre de
evaluare dezvoltare, audit de resurse umane,
servicii de diagnoză organizaţională, alte servicii
în domeniul resurselor umane), servicii de
punere la dispoziţie de personal, servicii de
salarizare şi administrare de personal pentru
angajaţii clienţilor, alte servicii de furnizare şi
management al forţei de muncă, consultanţă
pentru conducerea afacerilor şi management,
servicii de secretariat, activităţi de studiere a
pieței și sondare a opiniei publice.
37. Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii şi
exploatare pentru calculatoare şi imprimante.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de consultanţă
privind educaţia şi pregătirea profesională
a managerilor şi a personalului, consiliere
si coaching (ghidare vocațională) cu privire
la carieră, servicii de consultanţă cu
privire la educaţie şi instruire, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, consiliere în
carieră (educație).
42. Servicii IT, activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, consultanţă privind legislaţia muncii
şi salarizarea.

───────

(210) M 2020 07859
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA NR. 6, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Presto

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
software, aplicații software descărcabile,
platforme de software colaborative (software),
middleware (software intermediar) pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
de administrare de afaceri, software de
calculatoare pentru comerț electronic, software
de autentificare, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, baze de date computerizate,
conținut media stocat sau descărcabil, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
restaurante virtuale pentru livrare și comenzi,
software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente,
controlere programabile, publicații electronice
descărcabile.
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, informare comercială cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
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pe bază de abonament, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănutul și cu ridicata în legătura cu
alimente si băuturi, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, servicii de stocare a alimentelor,
servicii de transport de alimente, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri, livrare
de pizza, livrare de alimente, servicii de livrare,
livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2020 07860
(151) 30/10/2020
(732) ION CONSTANTINESCU, SAT

CÂNDEȘTI-VALE NR. 286,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COM.
CÂNDEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Up Electricity

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 07861
(151) 30/10/2020
(732) SC V&T FRUCTALCO EXIM SRL,

BOCSITA NR. 1/A, JUDEȚUL
SALAJ, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

ACIU PĂLINCĂ DE ZALĂU
V&T VERITABIL TRADITIONAL

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

(210) M 2020 07862
(151) 30/10/2020
(732) NILBIDI TRANS, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL.
A1, SC. 2, AP. 60, JUDEȚUL
BRĂILA, BRĂILA, 810060, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

SHINE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 17.02.01; 27.05.01

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

3. Geluri pentru albirea dinților, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
benzi de albire a dinților, preparate de
albire a dinților, benzi de albire pentru dinți
impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice), praf de dinți, paste de dinți, praf
de dinți hidratat, pastă de dinți ingerabilă,
pastă de dinți nemedicinală, preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, geluri pentru curățatea dinților, produse
pentru lustruirea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, produse pentru îngrijirea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
preparate masticabile pentru curățarea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, produse
pentru curățarea dinților și ape de gură,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal.
5. Agenți corozivi pentru tratarea suprafeței
dinților, produse medicinale pentru curățarea
dinților, materiale stomatologice pentru
duplicarea mulajelor de dinți, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților.
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9. Dispozitive de protecție pentru dinți.
11. Sterilizatoare pentru periuțe de dinți.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, cutii pentru periuțe
de dinți, recipiente pentru periuțe de dinți,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
distribuitoare de pastă de dinți, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe
de dinți, capete pentru periuțe de dinți
electrice, cutii pentru păstrarea dinților artificiali,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dușuri de gură pentru curățarea dinților
si gingiilor, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, aparat pentru
curățarea dinților și gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă.

───────

(210) M 2020 07863
(151) 30/10/2020
(732) ANDREEA-MARIA ORNEA,

STR. PANSELELOR, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IQ Economy Club Priceless

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

41. Servicii educative și de instruire.
───────

(210) M 2020 07864
(151) 30/10/2020
(732) EXGHTS, BD. 15 NOIEMBRIE NR.

44, ET. 1, AP. 3, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

T

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.01.01

(591) Culori revendicate:alb (HEX
#ffffff), verde (HEX #4daf51,
#91b553,#cddc39 , #8ac347)

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, management de afaceri
comerciale, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor.
42. Actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, actualizare și întreținere de
software și programe de calculator,
actualizarea și ameliorarea software-ului
de calculator, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
configurare de software de calculator, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, creare, întreținere și adaptare de
software, creare de software, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de hardware si software
de calculator, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, dezvoltare de software,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, dezvoltare și testare de
software, dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, eliminarea
erorilor de software de calculator pentru
terți, elaborarea (conceperea) de software de
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calculator, elaborare și actualizare de software
informatic, elaborare de software, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, închirierea și întreținerea software-ului
de computer, instalare, actualizare și întreținere
de software de calculator, instalare de software
pentru baze de date, inginerie de software,
instalarea de software, instalare, întreținere,
reparare și service de software de calculator,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, instalare, întreținere
și actualizare de software pentru baze de date,
instalare, întreținere și actualizare de software
de calculatoare, instalare, reparare și întreținere
de software de calculator, instalare, inițiere și
întreținere de software de calculator, instalare
și întreținere de software pentru baze de date,
instalare și personalizare de aplicații software
de calculator, întreținere, reparații și actualizare
de software, întreținere și reparare de software,
întreținere și modernizare de software de
calculator, întreținere și actualizare de software
de calculator, întreținere de software, întocmire
de rapoarte referitoare la programe pentru
calculator, întocmire de rapoarte referitoare
la programare de calculator, modernizare
de software de calculatoare, programare
de software pentru gestionarea bazelor de
date, programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea și organizarea
datelor, proiectare, actualizare și întreținere de
software de calculator, proiectare de hardware
și software pentru calculator, proiectare de
software, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, proiectare de
software pentru baze de date informatice,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, proiectare, întreținere,
dezvoltare și actualizare de software de
calculator, proiectare, întreținere și actualizare
de software de calculator, proiectare și
dezvoltare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
și dezvoltare de hardware și software de
calculator, scriere și actualizare de software de
calculator, scriere de software de calculator,
reparare de software de calculator, proiectare
și scriere de software de calculator, servicii
de calibrare privind software-ul de calculator,
servicii consultative și informații despre software
de calculator, servicii de instalare și întreținere de

software, servicii pentru scrierea de software de
calculator, servicii pentru proiectare de software
de calculator, servicii de proiectare privind
software-ul de calculator, servicii de programare
de software de calculator, testare de software de
calculator, întreținere de software de prelucrare a
datelor, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, închiriere de software
pentru prelucrarea datelor, închirieri de hardware
și software, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, închirierea de software,
închirierea de programe (software) pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, software
ca serviciu (SaaS), stocare electronică de
documente, stocare electronică de e-mailuri
arhivate, stocare electronică de fișiere și
documente, stocare electronică temporară de
informații și date.

───────

(210) M 2020 07865
(151) 30/10/2020
(732) ORGANIZATIA GEOECOLOGICA

ACCENT, STR.WARTHE NR.11/
B, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500041, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TUSNAD GASTRO
BLUES FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 22.01.15



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/10/2020-01/11/2020

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

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

41. Servicii de divertisment, organizarea de
festivaluri pentru divertisment, organizarea de
festivaluri de muzică.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat.

───────

(210) M 2020 07866
(151) 30/10/2020
(732) ANASTASIA LOVE SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

ANASTASIA LOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #d5066f)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, hârtie și carton.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice și de toaletă.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de intermediere comercială, servicii
de agenții de import și export, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
servicii de promovare a vânzărilor, furnizare
de anunțuri publicitare prin internet, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizarea unui

catalog online cu informații comerciale pe
internet, publicitate online, publicitate, publicitate
și marketing, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, distribuire de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare, servicii
de furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, organizare de expoziții
comerciale, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de prezentări
de modă în scop promoțional, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, marketing promoțional, marketing
digital, marketing de produse, marketing pe
internet, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2020 07867
(151) 30/10/2020
(732) HAMAT IMPEX, STR.TUDOR

VLADIMIRESCU, NR.17, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
HAMAT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Jaluzele metalice, draperii metalice, obloane
metalice de interior, rulouri metalice, uși metalice
de garaj.
19. Jaluzele nemetalice, jaluzele confecționate
din materiale nemetalice, uși pliante nemetalice,
uși de garaj nemetalice.
24. Draperii textile, perdele din metal textil sau
plastic, jaluzele din țesături.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 07868
(151) 30/10/2020
(732) DADUANDU COSMETICS SRL,

STR.VLAD TEPES NR.40, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Just Blvck Coffee

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul tertilor a cafelei
(exceptând transportul) în magazine secializate
cu vânzare la bucată , en-gross, sau prin internet,
servicii de agenţii de import-export pentru cafea
şi alte produse din cafea, regruparea în avantajul
tertilor al produselor alimentare, băuturilor şi
produselor din tutun (exceptând trasnportul)
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi să
se achiziţioneze comod.

───────

(210) M 2020 07869
(151) 30/10/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR.40, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
SPOVEDANIE

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2020 07870
(151) 30/10/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, CALEA

SEVERINULUI, NR.40, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.11 IUNIE, NR.51,
CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15,SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AGONIE SI EXTAZ

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
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35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2020 07871
(151) 30/10/2020
(732) ONLINE SHOP SV S.R.L., STR.

STATIUNII, NR. 5, BL. E 5, SC. B,
ET. 4, AP. 16, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
ELDEPO

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, clești (maşini), clești
pentru cabluri (maşini), clești cu prize multiple
(mașini), mașini-unelte pentru tăiat, unelte de
tăiat (maşini-unelte).
8. Cuttere.
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, camere video
de supraveghere, echipamente electrice
și electronice de supraveghere video,
camere video pentru vânătoare, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, surse de alimentare (baterii), surse
de alimentare electronice, surse de alimentare
(transformatoare), surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare de joasă
tensiune, alimentatoare cu tensiune stabilizată,

mufe pentru cabluri electrice, microfoane,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
cabluri electronice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, mănunchiuri de cabluri, cabluri de
conectare, cabluri și fire, cabluri electrice
izolate, cabluri de fibră optică, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, splittere
alimentare, sirene, avertizoare cu sirene
de alarmă, acumulatori alcalini, acumulatori
cu nichel-cadmiu, acumulatori secundari cu
litiu, acumulatori pentru energie fotovoltaică,
dispozitive de alarmă, instalații de alarmă,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, antifurt
cu alarmă, sisteme de alarmă, sisteme de
alarmă antiefracție, materiale pentru rețeaua
de electricitate (fire, cabluri), prize electrice,
conector prize (electrice), prize de relee,
adaptoare pentru prize, protecții pentru prize,
prize de telefon, prize pentru telefon, cutii
de prize electrice, prize de extensie pentru
telefoane, capace de siguranță pentru prize,
prize, fișe și dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), dulapuri de distribuție (electricitate),
dulapuri de distribuție (electricitate), dulapuri de
distribuție electrice, dulapuri adaptate pentru
aparate electrice, dispozitive de protecție
a surselor de tensiune, cabluri telefonice,
cabluri telefonice electrice, cutii ramificație
cabluri telefonice, cabluri de conectare pentru
telefon, tablouri de conexiune, tablouri de
distribuție, tablouri de contacte electrice,
tablouri de distribuție (electricitate), tablouri
de control electrice, tablouri de comandă
pentru telecomunicații, sonerii electrice, sonerii
(dispozitive de avertizare), sonerii electronice
fără fir pentru uși, conectori electrici izolați,
conectori de cabluri, conectori electrici pentru
terminale, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru fibra optică, conectori din metal
pentru cabluri cu filet, lămpi de semnalizare,
lămpi pentru camere obscure, suporturi de
perete adaptate pentru ecrane de televizor.
11. Corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare LED, LED-uri ambientale, corpuri de
iluminat cu LED, ansambluri de iluminat cu LED-
uri pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru automobile.
17. Bandă adezivă izolatoare, bandă izolatoare
adezivă.
20. Cleme nemetalice, cleme nemetalice pentru
cabluri, coliere (nemetalice) pentru fixarea
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țevilor, dispozitive de fixare nemetalice,
elemente de fixare din plastic, dispozitive de
fixare cu filet, nemetalice, elemente de fixare,
nu din metal, pentru cabluri și țevi, cuie de
fixare, altele decât cele din metal, mijloace de
fixare pentru cabluri, conectori și suporturi, nu din
metal.

───────

(210) M 2020 07872
(151) 30/10/2020
(732) INGRID-KAROLA POKA, STR.

DUNARII, NR. 31, AP. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
BalleTonic

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

41. Servicii sportive și de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
antrenament personal în domeniul baletului,
servicii de antrenamente sportive, servicii
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, servicii educative, de divertisment și
sportive, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07873
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
PRESTO - Mai

mult decat pizza!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de prepararea
alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă , servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii.

───────
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(210) M 2020 07874
(151) 30/10/2020
(732) VALENTIN VASILESCU, STR.

PELINULUI NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PHOENIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.07.16; 03.07.24

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2020 07875
(151) 30/10/2020
(732) DANTE INTERNATIONAL

SA, STR. VIRTUTII NR. 148,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060787,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THE EXTRAORDINARY

OF NORMALITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare de
afaceri, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul relației cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de cumpărări colective,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
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de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distribuția și comercializare de
produse, distribuirea de eşantioane.

───────

(210) M 2020 07876
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

salad Factory

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 11.03.05

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

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de

informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii, servicii de
bufet salate.

───────

(210) M 2020 07877
(151) 30/10/2020
(732) COMPIEST ANVICO SRL,

STR.GH.DOJA NR.185, CORP
C5, ET. 4, JUD. MURES, TIRGU
MURES, 540212, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Raisa Mo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

9. 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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 07878
(151) 30/10/2020
(732) MARIA ALINA POCHESCU,

ALEEA ROSIORILOR NR. 1, SC. C,
AP.45, JUD. SIBIU, SIBIU, 550344,
SIBIU, ROMANIA

(540)

PIZZA Prima pentru
campionul din tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.02; 24.05.25

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

30. Pizza, sandvisuri, spaghete, sos pentru
paste, cafea, cafea aromată, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea măcinată, înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, amestecuri de cafea,
cafea cu lapte, băuturi din cafea, pungi de cafea,
umplute, ceai, ceai instant, ceai rooibos, ceai
alb, ceai negru, ceai negru (ceai englezesc), ceai
verde, mate (ceai), chai (ceai), ceai oolong (ceai
chinezesc), ceai darjeeling, ceai tieguanyin,
produse din cacao, hamburgeri (sandvișuri),
sandvișuri care conțin hamburgeri, făină, făină
comestibilă, făină vegetală, făină de copt, făină
de cereale, făină de mei, făină de fasole, făină de
ovăz, făină de aluat, făină pentru prăjituri, făină
de orez, amestecuri de făină, făină de soia, făină
pentru gogoși, făină pentru pizza, făină de orz,
făină de năut, făină de linte, făină de migdale,
făină cu trufă, făină de ovăz instant, amestec de
făină pentru alimente, gnocchi pe bază de făină,
colţunaşi pe bază de făină, preparat din cereale
(făină alimentară), făină din amidon de orez,
făină de orz (pentru alimente), terci din făină de
orez, aperitive sărate pe bază de faină, făină
de ovăz pentru consum uman, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină de porumb
de uz alimentar, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, snack-uri preparate din făină
de cartofi, produse de patiserie din făină de
cartofi, produse de cofetărie pe bază de făină,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate

din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
pâine, pâine indiană, pâine proaspătă, pâine
pita, pâine multicereale, pâine semicoaptă, pâine
prăjită, pâine nefermentată, pâine daneză, pâine
crocantă, pâine integrală, biscuiți din pâine,
chifle moi (pâine), pâine fără gluten, pâine cu
umplutură, hamburgeri în pâine, pâine și chifle,
aluat de pâine, pâine de malț, pâine umplută cu
fructe, amestecuri pentru pâine integrală, pâine
făcută cu drojdie, pâine aromată cu condimente,
pâine coaptă în prealabil, cremă de ciocolată
pentru pâine, pâine cu semințe de soia, pâine
cu bicarbonat de sodiu, preparat de pâine
cu malț, pâine sub formă de bastoane, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine cu fasole roșie
dulce, amestecuri pe bază de pâine pentru
umpluturi, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, gustări care constau în principal
din pâine, patiserie, pricomigdale (patiserie),
pateuri (patiserie), scoici de patiserie, produse
de patiserie, specialități de patiserie, amestecuri
de patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, amestecuri preparate de patiserie,
pateuri (produse de patiserie), produse de
patiserie vieneză, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie conținând creme, scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, fulgi de patiserie
de unt de arahide, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), bomboane
nemedicinale (cofetărie), drajeuri romboidale
(cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
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jeleuri de fructe (cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, trufe (produse
de cofetărie), zefir (produse de cofetărie), pastila
(produse de cofetărie), chipsuri de cofetărie
pentru copt, biluțe de zahăr pentru cofetărie,
glazură pentru produse de cofetărie, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie înghețate (nemedicamentoase), mentă
pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie din ciocolată, mentă pentru utilizare
în cofetărie, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din nuci, batoane de
lemn dulce (cofetărie), esențe folosite pentru
produse de cofetărie, altele decât uleiurile
esenţiale, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
pe bază de arahide, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, bucăți de zahăr cristal
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele decât
cele pentru uz medical, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, înghețată, șerbeturi (înghețată)
înghețată vegană, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, sosuri pentru înghețată, amestecuri
de înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, lapte congelat (înghețată), torturi
de înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, gheață brută și înghețată,
prafuri de înghețată instant, înghețată de iaurt
(înghețate), înghețată infuzată cu alcool, prăjituri
pe bază de înghețată, băuturi pe bază de
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,

agenți organici de legare pentru înghețată,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de înghețată pe bază
de soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, arome
folosite pentru prepararea de înghețată (altele
decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
pizza, pizza (preparată), pizza preparată, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, blaturi de pizza, blat de pizza,
crusta de pizza, sosuri pentru pizza, amestecuri
de pizza, paste pentru încorporare în pizza,
amestec pentru aluat de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, mâncăruri preparate sub
formă de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne, înveliș pentru
sandvișuri, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin file de
pește, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, spaghete, spaghete cu sos de roșii
la conservă, paste ziti, paste uscate, paste
congelate, paste prăjite, sos pentru paste, salate
de paste, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, scoici din paste, fermenți
pentru paste, paste pentru supe, paste făinoase
umplute, paste din hrișcă, paste din quinoa,
paste din orez, paste din năut, mâncăruri care
includ paste, paste alimentare cu curry, paste din
grâu integral, paste cu legume (sosuri), alimente
cu paste la conservă, alimente din paste
făinoase uscate, paste sub formă de foi, rulade
de paste pentru gyoza, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, paste făinoase alimentare
pentru consum uman, cereale pentru utilizare
la prepararea pastelor, condimente pe bază de
legume pentru paste, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste, mâncăruri liofilizate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri criodesicate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste.
39. Servicii de livrare de pizza.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
ceainării, servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii de fast-fooduri,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire.
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───────

(210) M 2020 07879
(151) 30/10/2020
(732) S.C. PARADIS MOLDOVA S.R.L.,

STRADA BANU ANTONACHE
NR. 40-44, ETAJ 1, BIROUL NR.
HD10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARADIS JEWELLERY

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.07

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

clase:
8. Tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), argintărie
(cuțite, furculițe și linguri), linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, lingurițe de ceai,
cuțite din argint masiv, furculițe.
14. Ceasuri, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri industriale, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri de referință (ceasuri etalon),
ceasuri din aur, cutii pentru ceasuri, închizătoare
pentru ceasuri, cadrane pentru ceasuri, ace
pentru ceasuri, ceasuri de mână, mecanisme
de ceasuri, ceasuri cu embleme, ceasuri
de damă, ceasuri cu brățară, piese pentru
ceasuri, ceasuri în miniatură, ceasuri cu
cuarț, ceasuri cu lanț, lanțuri pentru ceasuri,
ceasuri cu ceramică, accesorii pentru ceasuri,
oscilatoare pentru ceasuri, ceasuri și ceasuri
de mână în general, brățări metalice pentru
ceasuri, ceasuri din metale prețioase, oscilatoare
pentru ceasuri mecanice, ceasuri placate cu
aur, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri de mână elegante, ceasuri din aur
laminat, brățări și ceasuri combinate, cutii
pentru ceasuri (ajustate), mecanisme pentru

întoarcerea ceasurilor, brățări pentru ceasuri de
mână, huse pentru ceasuri de mână, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasornice și
ceasuri de mână, casete pentru ceasuri de
mână, casete de prezentare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasornice și ceasuri, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri digitale care includ radiouri, cutii de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, carcase de ceasuri
de mână, curele din plastic pentru ceasuri,
coroane pentru ceasuri de mână, casete de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri de mână
cu pedometre, ceasuri de mână din argint,
ceasuri de mână din platină, cutii adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, ceasuri cu o funcție
de memorare, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, ceasuri de mână cu aparate gps,
mecanisme acționate electric pentru ceasuri de
mână, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de mână
și ceasornice, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, brățări
(bijuterii), brățări de aur, brățări de argint, brățări
de ceas, brățări din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), brățări placate cu aur,
brățări placate cu argint, lănțișoare de bijuterie
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, brățări de plastic sub formă de
bijuterii, brățări fabricate din materiale textile
brodate (bijuterii), inele de logodnă, verighete,
bijuterii, bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
coliere (bijuterii), amulete (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
inele (bijuterii), lanțuri (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii de damă,
bijuterii din aur, lanțuri de bijuterii, bijuterii (casete
de -), casete de bijuterii, pietre pentru bijuterii,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii fabricate din
argint, bijuterii pentru uz personal, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii pentru copii,
bijuterii din platină, bijuterii de corp, bijuterii
confecționate din aur, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), casete pentru bijuterii
(montate), bijuterii confecționate din cristal, fir de
argint (bijuterii), bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii din pietre prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii placate cu
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metale prețioase, bijuterii din metale prețioase
placate, piese și accesorii pentru bijuterii, cutii
pentru bijuterii din metale prețioase, casete
din metale prețioase pentru bijuterii, casete de
bijuterii din metale prețioase, inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, metale prețioase
21. Veselă, platouri (veselă), suporturi pentru
veselă, veselă din sticlă, veselă pentru servit,
veselă din ceramică, servicii de ceai (veselă),
servicii de cafea (veselă), pahare (veselă de
băut), veselă (ustensile de uz casnic), veselă,
articole de bucătărie și recipiente, veselă, altele
decât furculițe, cuțite și linguri, pahare fără picior
(veselă pentru băut), pocale, căni de cafea,
căni, seturi de cafea formate din cești și farfurii,
ceainice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comenzi online, managementul și administrarea
afacerilor, organizare de expoziții comerciale,
servicii de analiză și cercetare de piață, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
online, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate directă prin poștă,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, închiriere
de spațiu publicitar online, furnizare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare.

───────

(210) M 2020 07880
(151) 30/10/2020
(732) ILEANA-BEATRICE COMAN,

STR. MAIOR ION CORAVU NR.
6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CORIL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17

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

clase:
7. Instalații electrice de curățare (lustruire).
9. Instalații electrice antifurt, instalații de
cabluri electrice, instalații de control (electrice),
cablu izolat pentru instalații electrice, instalații
electrice pentru controlul debitului, instalații
electrice de control al accesului, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
instalații electrice pentru controlul de la
distanță al operațiilor industriale, cabluri electrice
izolate, cabluri electrice cu izolație minerală,
contoare electronice, circuite electronice,
amplificatoare electronice, agende electronice,
organizatoare electronice, semiconductoare
electronice, sonerii electronice, dinamometre
electronice, controlere electronice, cabluri
electronice, decodificatoare electronice,
conectoare electronice, selectoare electronice,
componente electronice, memorii electronice,
calculatoare electronice, tuburi electronice,
afisaje electronice, lacăte electronice,
transformatoare electronice, cântare electronice,
balanțe electronice, table electronice, ecrane
tactile (electronice), inductoare electronice,
bobine electronice, ecrane electronice tactile,
aparate topografice (electronice), circuite
electronice logice, circuite integrate electronice,
afișaje numerice electronice, alarme electronice
antiefracție, circuite electronice pasive,
controlere electronice digitale, dispozitive antifurt
electronice, întrerupătoare tactile electronice,
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circuite electronice imprimate, componente
electronice optice, aparate electronice audio,
dispozitive de afișaj electronice, carcase pentru
comutatoare (electronice), sisteme de control
electronice, unități electronice de control,
suporturi de date electronice, unități de
memorie electronice, circuite electronice de
memorie, surse de alimentare electronice,
module de încărcare electronice, stații de
andocare electronice, aparate electronice pentru
difuziune, carduri de identitate electronice,
unități de codificare electronice, regulatoare
electronice de turație, regulatoare de viteză
(electronice), sonerii electronice de avertizare,
reductoare de viteze (electronice), aparate
electronice de navigație, huse pentru agende
electronice, circuite electronice de control,
carduri cu circuite electronice, plăci de
circuite electronice, case de marcat electronice,
emițătoare de semnale electronice, șabloane
pentru marcare electronice, cântare electronice
digitale portabile, calculatoare electronice de
buzunar, cartușe de inserat electronice,
etichete electronice pentru mărfuri, panouri
electronice pentru notițe, dispozitive electronice
de reglare, sisteme electronice de intrare,
relee electronice în miniatură, seturi de
încuietori electronice, carduri electronice de
acces, componente electrice și electronice,
aparate electronice de control, componente
electronice pentru calculatoare, calculatoare
electronice de birou, conectoare pentru
circuite electronice, invertoare de frecvență
(electronice), ghiduri de undă (electronice),
repertoare electrice sau electronice, baze de
date (electronice), instalații de comunicații
electronice, etichete electronice de siguranță,
table electronice de scris, variatoare electronice
de viteză, panouri de afișare electronice,
cititoare de cartele electronice, controlere
de proces (electronice), circuite electronice
de control pentru instrumente muzicale
electronice, microscoape electronice cu scaner,
microscoape electronice cu transmisie, mijloace
de stocare electronice, filtre audio (crossovere)
electronice, generatoare electronice de numere,
instrumente electronice de control, circuite
(electrice sau electronice), aparate electronice
de codare, convertizoare electronice de
frecvență, software pentru plăți electronice,
cronometre electronice de bucătărie, table
electronice interactive whiteboard, receptori
de semnale electronice, sisteme electronice
de navigație, aparate electronice de
supraveghere, sisteme de închidere electronice,
transformatoare electronice de putere,
dispozitive electronice de telecomunicații,
aparate pentru supravegherea țintei

(electronice), circulatoare (componente electrice
sau electronice), programe descărcabile
pentru jocuri electronice, software de jocuri
electronice pentru dispozitive electronice
de mână, încuietori de uși electronice,
încuietori electronice pentru uși, cântare
electronice pentru uz personal, dispozitive
electronice de apelare telefonică, aparate
pentru procesarea plăților electronice, unități
centrale de procesare (electronice), aparate
electronice pentru afișarea scorurilor, unități
pentru controlul procesului (electronice), aparate
electronice pentru identificarea animalelor,
aparate electronice pentru analizarea culorilor,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, alarme electrice și electronice
antifurt, aparate pentru localizarea obiectivelor
(electronice), cipuri de siliciu (componente
electronice), aparate pentru îndrumarea
circulației (electronice), telecomenzi pentru
comanda produselor electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
sisteme de poziționare globală electronice,
echipamente electronice pentru prelucrarea
informațiilor, tuburi electronice cu vid (radio),
rigle gradate pentru cântare electronice,
transmițătoare pentru transmisia semnalelor
electronice, publicații electronice care conțin
jocuri, mașini de controlat bilete electronice,
dispozitive electronice de alarmă antiefracție,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, componente electronice utilizate la
mașini, dispozitive electronice de supraveghere
pentru bebeluși, dispozitive de testare pentru
piese electronice, dispozitive electronice pentru
transmiterea semnalelor audio, dispozitive
electronice de măsurare a distanței, sisteme
electronice de control al energiei, mașini
electronice pentru înregistrarea operațiunilor
financiare, instrumente electronice de control al
sincronizării, aparate de localizare a obiectivelor
(electronice), terminale electronice la puncte
de vânzare, echipamente de testare pentru
aparate electronice, aparate de testare pentru
echipamente electronice, carduri electronice
pentru procesare de imagini, sisteme electronice
de comandă pentru mașini, cipuri electronice
pentru fabricarea circuitelor integrate, aparate
de urmărire a țintei (electronice), software
pentru asigurarea securității poștei electronice,
dispozitive electronice de comandă la distanță,
dispozitive electronice de editare a textelor,
module de control (electrice sau electronice),
panouri electronice pentru afișarea de mesaje,
aparate electronice de control al proceselor,
aparate de control al proceselor (electronice),
unități electronice de control al proceselor,
instrumente electronice de control al proceselor,
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circuite electronice care contin date programate,
aparate și instrumente electronice de urmărire,
dispozitive de comunicații electronice digitale
portabile, publicații electronice în domeniul
tehnologiei interactive, sonerii electronice fără
fir pentru uși, divizoare electronice de semnal
pentru microfoane, hărți electronice care pot
fi descărcate, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, suporturi de
informație (electrice sau electronice), aparate
de control pentru circulație (electronice),
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, distribuitoare electronice de
tichete pentru parcare, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cipuri electronice cu
circuite integrate de memorie, controlere
electronice pentru acționarea automată a
supapelor, aparate de verificare pentru testarea
echipamentelor electronice, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, monitoare pentru aparate de jocuri
electronice portabile, sisteme electronice de
bord pentru frânare automată, amortizatoare
de vibrații pentru echipamente electronice
audio, balasturi electronice pentru activarea
lămpilor cu descărcare, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, indicatoare
de tip pointer electronice emițătoare de lumină,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, sisteme pentru puncte de vânzare
electronice (epos), sisteme electronice de
securitate pentru rețele casnice, termometre
electronice, altele decât cele de uz medical,
dispozitive de închidere electronice pe bază
de cartelă, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), baze de date
electronice înregistrate pe suporturi informatice,
componente electronice pentru aparate de jocuri
de noroc, aparate electronice pentru controlul
la distanță al semnalelor, cd-rom-uri care
conțin registre telefonice electronice, software
de calculator folosit în domeniul publicării
electronice, sisteme electronice de control al
accesului în clădiri, instrumente și aparate
electronice de navigație și localizare, aparate și
instrumente electrice și electronice de securitate,
middleware (software intermediar) pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile și alte
aparate electronice de larg consum, aparate si
instrumente electronice de instruire si didactice,
sisteme electronice de distribuire de semnale
audio/video, software de comerț electronic și
de plăți electronice, interfețe electronice pentru
platforme de simulatoare de mișcare, aparate

și instrumente pentru acumularea utilizării
energiei electronice, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, componente electronice pentru
card-uri de memorie cu miniprocesor, stații de
control de la distanță (electrice sau electronice),
convertoare electronice de frecvență pentru
electromotoare de mare viteză, dispozitive de
verificare a caracteristicilor tuburilor electronice
cu vid, aparate electronice de înregistrat
temperatura, nu de uz medical, telecomenzi
fără fir pentru dispozitive electronice portabile
și calculatoare, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, pedale
pentru efecte electronice destinate utilizării
cu amplificatoare de sunet, doze electronice
de redare (pick-up) pentru chitare și basuri,
aparate electronice pentru testarea sterilității
produselor farmaceutice și soluțiilor injectabile,
carduri electronice cu cip fără conținut (carduri
inteligente fără conținut), drivere software pentru
dispozitive electronice care permit hardware-
ului de calculator și dispozitivelor electronice
să comunice unele cu altele, monitoare
electronice de temperatură, altele decât cele
pentru uz medical, aparate de monitorizare
electronice, altele decât cele pentru uz medical,
software pentru gestionarea operațională a
cardurilor magnetice și electronice portabile,
carduri magnetice sau electronice de identificare
utilizate la plata serviciilor, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat, brelocuri electronice sub formă de
dispozitive de comandă la distanță, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uși cu interblocare, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
software pentru care permite furnizarea de medii
electronice prin internet, diagrame electronice
utilizate pentru a identifica puterea de acoperire
a vopselei, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
procesoare electronice pentru semnale audio
pentru a compensa distorsiunea sunetului în
difuzoare, monitoare electronice de dioxid de
carbon (altele decât cele pentru uz medical),
module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (iot), simulatoare electronice pentru
antrenamente sportive (aparate didactice pe
bază de software și hardware de calculator),
dispozitive de indicare electronice cu senzor
tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu
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ajutorul sistemului de poziționare globală sau
a rețelelor de comunicare celulară articolelor
pierdute, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală,
transmițătoare (telecomunicații), emițătoare
(telecomunicații), cabluri de telecomunicații,
selectoare de telecomunicații, echipamente
de telecomunicații, rețele de telecomunicații,
aparate de telecomunicații, multiplexoare
pentru telecomunicații, aparate mobile de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
portabile, comutatoare automate (pentru
telecomunicații), comutatoare manuale pentru
telecomunicații, aparate pentru telecomunicații
digitale, aparate de telecomunicații
programabile, software de telecomunicatii,
centrale pentru telecomunicații, antene pentru
rețele de telecomunicații, siguranțe pentru
aparate de telecomunicații, dispozitive mobile
de telecomunicații, aparate electrice pentru
telecomunicații, siguranțe (pentru aparate de
telecomunicații), conectoare pentru aparate
de telecomunicații, comutatoare (pentru
aparate de telecomunicații), programe de
calculator folosite în telecomunicații, stații
de bază de telecomunicații, tablouri de
comandă pentru telecomunicații, aparate de
telecomunicații cu fibră optică, transformatoare
electrice (pentru aparate de telecomunicații),
condensatoare electrice (pentru aparate de
telecomunicații), rezistențe electrice (pentru
aparate de telecomunicații), becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, becuri
pentru semnalizatoare (pentru aparatele de
telecomunicații), doze de redare pentru aparate
de telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, aparate de
telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de procesare a semnalelor de telecomunicații,
ansambluri de plăci cu circuite pentru
telecomunicații, controlere pentru stații de
bază (bsc) pentru telecomunicații, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, instrumente de telecomunicații
utilizate în cadrul rețelelor radio celulare,
baterii destinate utilizării la dispozitive mobile
de telecomunicații, aparate de telecomunicații
destinate utilizării cu rețele de telefoane
mobile, aparate de testare electronică destinate
utilizării în domeniul telecomunicațiilor, căști
pentru utilizare împreună cu dispozitive mobile
de telecomunicații, software de calculator

pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, aparate de telecomunicații
care se poartă în combinație cu hainele,
acumulatori, electrici, alarme acustice/alarme
sonore, adaptoare electrice, antene, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, amplificatoare,
roboţi telefonici, sisteme de avertizare
anti-furt, corpuri de iluminat (electricitate),
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
baterii, electrice, pentru vehicule/acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru
iluminat, baterii, electrice, încărcătoare de
baterii, sonerii (dispozitive de avertizare),
cutii de branşament (electricitate), cabluri,
electrice, maşini de calculat, întrerupătoare
de circuit, cabluri coaxiale, comutatoare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, condensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
contacte, electrice, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă
de cupru, izolată, cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, redresoare de curent, cutii
de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), conducte (electricitate), tuburi
de protecţie pentru cablurile de electricitate,
materiale pentru reţelele electrice (fire de
sârmă, cabluri), garduri electrificate, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uşile cu interblocare, cabluri cu fibră optică,
fire fuzibile, siguranţe, aparate de înaltă
frecvenţă, detectoare cu infraroşu, dispozitive
de intercomunicare interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), cutii de joncţiune
(electricitate), manşoane de joncţiune pentru
cablurile electrice, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrice, prize electrice, prize
electrice, rezistenţe, electrice, transformatoare
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amplificatoare, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, comutator temporizat, automat,
transformatoare (electricitate), transmiţătoare
(telecomunicaţii), seturi de transmisie
(telecomunicaţii), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice.
11. Instalații sanitare electrice, lămpi pentru
instalații electrice, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminare electrice de interior,
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic.
17. Izolatoare pentru cabluri, izolatori pentru
cabluri electrice, acoperiri izolatoare pentru
manșoane pentru cabluri electrice, acoperiri
izolatoare pentru protejarea electrică a cablurilor,
pânze din amiant folosite ca izolații pentru cablu.
37. Deparazitarea instalațiilor electrice, servicii
de instalații electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instalații electrice de gătit, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate
și instalații non-electrice de gătit, reparații de
dispozitive electrice, reparații sau întreținere
de motoare electrice, instalare și reparații de
aparate electrice, reparații de plite non-electrice
pentru gătit, reparații sau întreținere de aparate
de iluminat electrice, reparații sau întreținere
de mașini electrice de curățat podele, servicii
de reparații pentru generatoare electrice și
turbine eoliene, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de distribuție sau control
al energiei electrice, instalații de mașinării
electrice și de generatoare, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, reparații
de aparate electronice, reparare și întreținere
de instalații electronice, reparare și întreținere
de aparate electronice, instalarea de rețele de
comunicații electronice, întreținerea sistemelor
electronice și de aer condiționat, servicii
de reparații pentru echipamente comerciale
electronice, reparare de sisteme pentru case
de marcat electronice, reparare și întreținere
de panouri de afișare electronice, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, reparare sau
întreținere de mașini și aparate electronice,
instalare de echipamente și facilități pentru
conferințe electronice, instalare de sisteme
de calculator care conțin circuite electronice
cu semiconductoare, servicii de electricieni,
servicii asigurate de electricieni, instalații
pentru telecomunicații, întreținere de aparate

de telecomunicații, instalare de rețele de
telecomunicații, cablare pentru telecomunicații
în clădiri, repararea mașinilor și aparatelor
de telecomunicații, instalare și reparații de
rețele de telecomunicații, instalare și reparare
de hardware de telecomunicații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de telecomunicații, instalare
hardware de calculator și a aparatelor
de telecomunicații, întreținere și reparare,
întreținere și reparare de rețele, de aparate și de
instrumente de telecomunicații, 370146 instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului.
38. Comunicări electronice de date (transmisie),
transmisie de date electronice, transmisie
de mesaje electronice, retransmisie de
mesaje (electronice), comunicații prin rețele
electronice, expediere de mesaje electronice,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicații electronice, consultanță privind
comunicațiile electronice, exploatarea sistemelor
electronice de comunicații, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii
de schimb de date electronice, furnizarea
accesului la site-uri electronice, transmitere de
informații prin mijloace electronice, servicii de
comunicații electronice pentru bănci, servicii de
retransmitere de mesaje electronice, trimitere
și recepție de mesaje electronice, colectare și
transmitere de mesaje electronice, comunicare
de informații prin mijloace electronice, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmitere
de mesaje prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, servicii
de transmitere de instrucțiuni electronice,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații
electronice, furnizare de legături de comunicații
electronice, furnizarea accesului la rețele de
comunicații electronice și la baze de date
electronice, furnizarea accesului la rețele de
comunicații electronice, servicii de consultanță
în domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de comunicații electronice prin intermediul
calculatorului, servicii de comunicații electronice
pentru instituții financiare, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin antene, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin cablu, transmisie de informații prin rețele
electronice de comunicație, transmisie de
informații prin rețele de comunicații electronice,
transmisie de date prin intermediul unor
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mijloace electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, furnizarea
accesului la baze de date electronice online,
furnizare (punere la dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații prin mijloace
electronice, transmisie de mesaje electronice
(servicii de date de e-mail), furnizare de
instalații de comunicare pentru schimbul de
date electronice, prestare de servicii de
comandă centrală pentru rețele de comunicații
electronice, servicii de comunicații electronice
cu privire la autorizarea cardurilor de credit,
transmisie electronică de date și documente prin
terminale de calculator și dispozitive electronice,
telecomunicatii, consultanță în telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, închirieri de aparate de
telecomunicații, închirieri de instalații de
telecomunicații, furnizare de instalații de
telecomunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, consultanță profesională
privind telecomunicațiile, informații în domeniul
telecomunicațiilor, exploatare de sisteme
de telecomunicații, transfer de date prin
telecomunicații, servicii telefonice și de
telecomunicații, servicii de consultanță în
telecomunicații, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de acces
al telecomunicațiilor, servicii de accesare
a telecomunicațiilor, servicii de informare
privind telecomunicațiile, închiriere de rutere
de telecomunicații, servicii de consultanță
privind telecomunicațiile, servicii de portaluri
de telecomunicații, administrarea unei rețele
de telecomunicații, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații, servicii
de telecomunicații pentru compoziții tipografice,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), servicii de telecomunicații între instituții
financiare, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, comunicare de date prin mijloace de
telecomunicații, transfer de apeluri telefonice
sau de telecomunicații, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații la internet,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea
de date, servicii de transmisie electronică
și de telecomunicații, servicii de binefacere
în domeniul telecomunicațiilor, servicii de
informații online privind telecomunicațiile,
servicii de rețele de telecomunicații mobile,
servicii de telecomunicații care folosesc
rețele radio celulare, asigurarea accesului la
telecomunicatiile in banda larga, servicii de

telecomunicații legate de comerțul electronic,
servicii de telecomunicații între rețelele
de calculatoare, închirieri de aparate și
instalații de telecomunicații, furnizarea canalelor
de telecomunicații destinate serviciilor de
teleshopping, furnizarea accesului la servicii
de stocare de telecomunicații, furnizare de
instalații de telecomunicații în scopuri educative,
exploatare de rețele de telecomunicații
în bandă largă, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, transfer
automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
furnizate pe internet, intranet și extranet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
baze de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, închirieri
de echipament de telecomunicații inclusiv
telefoane și faxuri, furnizare de informații privind
tarifele din domeniul telecomunicațiilor, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de acces prin telecomunicații la centre de
servere, furnizarea accesului la infrastructuri
de telecomunicații pentru utilizatori terți, servicii
de informare și consiliere privind serviciile de
telecomunicații, furnizarea accesului la baze de
date și la internet prin telecomunicații, închiriere
de dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, furnizare de conexiuni
de telecomunicații la internet într-un internet
café, servicii în domeniul telecomunicațiilor,
și anume servicii de comunicații personale,
furnizare de telecomunicatii wireless prin
intermediul retelelor de comunicatie electronica,
închiriere de linii de telecomunicații pentru
a accesa rețele informatice, servicii de
telecomunicații furnizate prin intermediul
rețelelor de fibră optică, transmitere de
semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, servicii de transmitere de date
printr-o rețea de telecomunicații, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului la canale de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de transmisie
și recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor
de telecomunicații, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet sau la baze de
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date, transmisie de informații din baze de date
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații privind piața bursieră cu
ajutorul mediilor de telecomunicații, transmisie
de la distanță de semnale audio prin mijloace
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
respectiv, servicii isdn (rețea cu servicii digitale
integrate), servicii de telecomunicații pentru
obținerea de informații din bănci de date,
servicii de telecomunicații prin telefon pe
bază de cartele telefonice preplătite, servicii
de telecomunicații pentru asigurarea accesului
la baze de date computerizate, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, asigurarea
accesului la telecomunicații și a legăturilor la
bazele de date computerizate și la internet,
schimb electronic de date stocate în baze de
date accesibile prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, servicii de telecomunicații, și
anume, interceptarea și prevenirea apelurilor
nesolicitate de la operatorii de telemarketing,
transmisie și recepție (transmisie) de informații
din bazele de date prin intermediul rețelei
de telecomunicații, servicii de transmisie de
date cu debit ridicat pentru operatorii de
rețele de telecomunicații, furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, servicii
de telecomunicații, și anume, furnizare de
servicii de rețea de fibră optică, telecomunicații
prin intermediul terminalelor de calculator, prin
mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, furnizare de informații din registrul
de abonați de telefonie pentru asistență în
telecomunicații, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, transmisie de semnale pentru
comerț electronic prin sisteme de telecomunicații
și prin sisteme de comunicații de date,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-un
serviciu video la cerere, furnizare de acces
la telecomunicații și de linkuri la baze de
date computerizate și la internet, furnizare de
conexiuni de telecomunicații la o rețea de
calculatoare globală sau la baze de date,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la o
rețea globală de comunicații sau la baze de
date, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, trimiterea de

mesaje, închirierea de modemuri, comunicaţii
radio, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o
reţea globală de computer, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţă, servicii telegrafice, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, 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).
42. Proiectare de sisteme electronice,
servicii de inginerie privind proiectarea de
sisteme electronice, managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice
a datelor (edp), consultanță cu privire la
programe de baze de date electronice,
dezvoltare și întreținere de software pentru
baze de date electronice, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, consultanță tehnică pentru
proiectarea de mașini pentru fabricarea de
circuite electronice, consultanță tehnică în
legătură cu utilizarea de materiale pentru
pregătirea circuitelor electronice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie software și hardware biometrică
pentru tranzacții comerciale electronice,
detectare a defecțiunilor tehnice sub formă de
diagnoză a problemelor la produsele electronice
de consum, asigurarea posibilității de utilizare
temporară a unui software on-line nedescărcabil
pentru procesarea plăților electronice, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini și alte date electronice,
ingineria telecomunicațiilor, analiza semnalelor
de telecomunicații, programare de software
pentru telecomunicații, testare de semnale
de telecomunicații, monitorizare de semnale
de telecomunicații, consultanță în domeniul
ingineriei telecomunicațiilor, consultanță în
domeniul tehnologiei telecomunicațiilor, servicii
de autentificare de date transmise prin
telecomunicații, servicii de certificare de
mesaje transmise prin telecomunicații, servicii
de certificare de date transmise prin
telecomunicații, proiectare și planificare
tehnică de echipament pentru telecomunicații,
proiectare și planificare tehnică de rețele de
telecomunicații, testare, analiză și monitorizare
a semnalelor de telecomunicații, servicii de
proiectare și planificare de echipamente pentru
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telecomunicații, servicii de asistență tehnică
(consultanță) în domeniul telecomunicațiilor,
elaborare de programe pentru calculator
în domeniul telecomunicațiilor, servicii de
autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, servicii de autentificare
(control) de date transmise prin telecomunicații,
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 pentru
computere, 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, consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
găzduire pe servere, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor.

───────

(210) M 2020 07882
(151) 30/10/2020
(732) S.C. MDGPROFIT SALES S.R.L.,

STR. RĂMURELE 7/18, JUD.
MUREȘ, TĂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Mountain Bee....doar miere

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 03.13.04;
03.13.24; 06.01.01; 06.01.04

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și 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 07883
(151) 31/10/2020
(732) S.C. AMICUS JUNIOR S.R.L.,

ALEEA VALEA ADÂNCĂ NR. 18,
JUD. IAȘI , IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Amicus Junior

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de învățământ preșcolar,
servicii de creșe (educație), educație, educație
preșcolară, educație religioasă, furnizarea
educației, educație și instruire, servicii specifice
școlilor (educație), servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de educație
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referitoare la arta culinară, servicii de educație
în materie de nutriție, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii
școlare, servicii de învățământ primar, servicii
educaționale și de predare, servicii educaționale
furnizate de școli, servicii educaționale furnizate
de licee, servicii educaționale furnizate de
colegii, servicii educaționale furnizate de
universități, servicii educaționale furnizate de
instituții de învățământ superior, servicii de
predare în licee, servicii de învățământ, servicii
de învățământ liceal, servicii de învățământ
superior, servicii de învățământ în universități
sau colegii, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, servicii de învățământ
la distanță oferite online, educație, divertisment
și sport, servicii educative, de divertisment și
sportive, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
servicii educaționale pentru copii.
43. Servicii de îngrijire pentru copii (creșă), creșe
și centre de supraveghere de zi, servicii de
catering pentru instituții educaționale, catering,
servicii de catering, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru banchete, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de cantină, servicii de creșe de
copii.

───────

(210) M 2020 07884
(151) 01/11/2020
(732) S.C. MATIMO CONCEPT S.R.L.,

STR. MARGELELOR, NR. 16, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

matimo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 07885
(151) 01/11/2020
(732) AURELIA PASCARU, STR.

N.SPATARU MILESCU NR. 19,
AP. 3, CHIȘINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

BLACK STAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 26.04.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Articole sportive.
35. Publicitate și managementul afacerilor,
lucrări de birou.
41. Activități sportive.

───────
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(210) M 2020 07886
(151) 01/11/2020
(732) MARIUS CĂTĂLIN TUTU, STR.

MISCA PETRE NR. 3, BL. M17,
SC. 2, AP. 100, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Noemi

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

29. Carne, peste, pãsãri si vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gãtite, jeleuri, dulceturi, compoturi,
ouã, lapte si produse lactate, uleiuri si grãsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, fãina si preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie si
cofetãrie ale unui laborator specializat ( biscuiti
simpli sau cu crema, turta dulce, fursecuri,
prajiturele, napolitana, ciocolata de casa, salam
de biscuiti, cozonac, chec, croissant, blat de tort,
foi pandispan, nuci de casa, martipan, amandine,
ecler, pricomigdale, dulciuri ) înghetatã, miere,
sirop de melasã, drojdie, praf de copt, sare,
mustar, otet, sosuri, condimente, gheatã.

───────

(210) M 2020 07888
(151) 01/11/2020
(732) IOAN-LUCIAN GROZA, STR.

TULNICULUI NR. 6, BL. B2B, AP.
3, JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
510066, ALBA, ROMANIA

(540)
muior

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment

și sport, servicii de traducere, traducere
lingvistică.

───────

(210) M 2020 07889
(151) 01/11/2020
(732) DAN CIPRIAN BORBEI, STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR
20, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440254, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

RESTAURANT
LOREN'S & DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.03; 26.11.02; 26.11.08; 26.11.11;
11.01.02; 11.01.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (PANTONE
2035 C), negru, alb

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

43. Servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți.

───────



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/07622 din 22.10.2020,  publicată la data de 29.10.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  



Erată 

 

Referitor la depozitele M 2020/07694, M 2020/07695 şi M 2020/07696 din 

26.10.2020, publicate la data de 02.11.2020, dintr-o eroare materială clasa de produse 5 a fost 

publicată eronat, corect fiind:  

 

Clasa 5. Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare 

pentru scopuri medicale; substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri 

medicale sau veterinare, alimente pentru sugari; suplimente dietetice de uz uman şi 

veterinar; suplimente dietetice destinate să suplimenteze o dietă normală sau să aibă 

beneficii pentru sănătate; înlocuitori ai meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate 

pentru uz medical sau veterinar; preparate pe bază de vitamine sub formă de 

suplimente alimentare; suplimente alimentare realizate în principal din minerale; 

suplimente alimentare realizate în principal din vitamine; suplimente alimentare pentru 

persoane cu nevoi dietetice speciale. 

 


