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Cereri Mărci publicate în 07/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00121 31/01/2020 NICOLAE ENACHE MagazinWildPrice

2 M 2020 00325 31/01/2020 SĂPUNICA SRL Săpunica steluța

3 M 2020 00505 31/01/2020 CATALIN SAVIN TRIPAT

4 M 2020 00508 31/01/2020 TITAN COMERŢ SRL NATURALNESS

5 M 2020 00568 31/01/2020 SC PATENTMARK SRL Patentmark

6 M 2020 00665 31/01/2020 CITADELA PAZA SI
PROTECTIE SRL

CITADELA PAZĂ ȘI
PROTECȚIE

7 M 2020 00666 31/01/2020 VLANGA BRINDUSA-ANDREEA CRAZY TV

8 M 2020 00667 31/01/2020 MIHAI TURISM SRL REX

9 M 2020 00668 31/01/2020 SENIOR SOFTWARE AGENCY
SRL

senior ERP

10 M 2020 00670 31/01/2020 SC DEDEMAN SRL EQUILIANT

11 M 2020 00671 31/01/2020 SENIOR SOFTWARE AGENCY
SRL

senior XRP

12 M 2020 00672 31/01/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. ALC. 1,9% VOL. Ciuc Radler
LĂMÂIE ȘI LIME

13 M 2020 00673 31/01/2020 HEINEKEN ROMANIA SA CIUC Radler ZMEURĂ ȘI
LĂMÂIE FĂRĂ ALCOOL

14 M 2020 00674 31/01/2020 HEINEKEN ROMANIA SA CIUC Radler LĂMÂIE ȘI LIME
FĂRĂ ALCOOL

15 M 2020 00676 31/01/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC Radler CITRICE ȘI
MENTĂ FĂRĂ ALCOOL

16 M 2020 00677 31/01/2020 ADINA MARIA TRANDAFIR NUTRISCIENCE

17 M 2020 00678 31/01/2020 ADINA MARIA TRANDAFIR PRIMĂVERII NUTRISCIENCE

18 M 2020 00679 31/01/2020 NOVARTIS AG FENTICER

19 M 2020 00680 31/01/2020 MARIANA ION Taraful Haiducilor din Clejani

20 M 2020 00681 31/01/2020 SC PET PRODUCT SRL Animax Reduceri bune de-ți lingi
mustățile!

21 M 2020 00683 31/01/2020 ARTI MONDO ANG SRL

22 M 2020 00684 31/01/2020 VIKINGS SECURITY SOLUTION
SRL

VIKINGS SECURITY SOLUTION

23 M 2020 00685 31/01/2020 LASSILVAS MULTISERVICE
2015 SRL

MOTO FRESH
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 00686 31/01/2020 ROMANIA HYPERMARCHE SA Crème d’Or

25 M 2020 00687 31/01/2020 NORDIC IMPORT EXPORT CO
SRL

EL MAESTRO PROFESSIONAL
Crema Decor

26 M 2020 00688 31/01/2020 SC UNIOTEX SRL BLUNIO

27 M 2020 00689 31/01/2020 GEORGE GABI SARLUCEANU WATER FEST

28 M 2020 00690 31/01/2020 SC PRISACA TRANSILVANIA
SRL

SIROPEL FERICIT

29 M 2020 00694 31/01/2020 MARIANA ROMANICA GARDEROBA CAPSULA

30 M 2020 00695 31/01/2020 ULS ALIMENT SRL CUCURIGU

31 M 2020 00696 31/01/2020 BRIO GROUP SRL GOGODOG

32 M 2020 00697 31/01/2020 CASTEL THOMAS SRL by Denis Thomas

33 M 2020 00698 31/01/2020 POP ANCA LUCIA NUTRITERRA

34 M 2020 00699 31/01/2020 VALERY EVENIMENTE SRL VALERY evenimente

35 M 2020 00700 31/01/2020 LAURA ENE
GHEORGHE PĂTRULESCU

ELA BISTRO GOOD FOOD.
GOOD MOOD

36 M 2020 00701 31/01/2020 G.A.P. CREATIVE
CONSULTANCY SRL

BOBITA

37 M 2020 00702 31/01/2020 SIGMED CLINICS SRL SIGMED CLINICS

38 M 2020 00703 31/01/2020 ENESSA BISTRO SRL IL LOCALE338 PIZZA PASTA
SOUP

39 M 2020 00704 31/01/2020 DĂNUŢ MIHĂIŢĂ RUSU Cărţi Anti Sociale

40 M 2020 00705 31/01/2020 BRANDFUL ORIGIN SRL miss ALÉ ESPRESSO BAR

41 M 2020 00706 31/01/2020 G.A.P. CREATIVE
CONSULTANCY SRL

BOBITA

42 M 2020 00707 31/01/2020 SC MORELLO FOOD SRL EYDO

43 M 2020 00708 31/01/2020 Cristian Mircea Radu OMNIPLAY

44 M 2020 00709 31/01/2020 FELECAN O A
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Pensiunea;Albina

45 M 2020 00710 31/01/2020 Prime Kapital Development SRL FLEXASSIST

46 M 2020 00711 02/02/2020 SC TRADITII DIN ARDEAL SRL Jadit Aproape de natură!
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(210) M 2020 00121
(151) 31/01/2020
(732) NICOLAE ENACHE, STR.

GHERGHITEI NR. 102, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MagazinWildPrice

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

35. Regruparea la un loc în beneficiul/ avantajul
terţilor (exceptând transportul) a articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, a articolelor
electrocasnice, a articolelor cosmetice, a
articolelor electrice în mediul online, pentru a
permite clientilor/ consumatorilor să le vadă şi să
le achizitioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 00325
(151) 31/01/2020
(732) SĂPUNICA SRL, STR. CALEA

TAZLAULUI NR. 69, CARTIER
CHINTINCI, CAMERA 1, JUD.
NEAMȚ, ROZNOV, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. GRIVIŢA NR.37E, OTOPENI,
067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

Săpunica steluța

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05

(591) Culori revendicate:roșu, mov, albastru,
verde

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

3. Preparate de albire și alte substanțe
pentru rufe, preparate de curățare, lustruire,
curățare și abrazive, săpun, săpun de ras,
săpun antiperspirant, săpun pentru transpirația
piciorului, săpun dezinfectant, săpunuri de

toaletă, produse pentru îngrijirea părului,
deodorante pentru uz personal, preparate
cosmetice decorative, preparate cosmetice
pentru băi, nu pentru uz medical, agenți
cosmetici de protecție solară și preparate
pentru bronzare solară, loțiuni de păr, preparate
pentru igienă, țesuturi impregnate cu uleiuri
cosmetice, prosoape umede, pânze umede,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii și
țesuturile de curățare, în special îngrijirea pielii
umede și țesuturile de curățare, preparate
pentru parfumarea lenjeriei, produse pentru
îndepărtarea petelor, geluri de albire dentară,
spălarea gurii, nu în scop medical, șampon
pentru animale, parfumuri, uleiuri esențiale,
produse cosmetice.

───────

(210) M 2020 00505
(151) 31/01/2020
(732) CATALIN SAVIN , STR. VASILE

ALECSANDRI BL. A1, AP. 10,
JUDEŢUL BACĂU, MOTRU,
BACĂU, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR
, ŞOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRIPAT

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
ierburi medicinale, narcotice şi ierburi de fumat
pentru scopuri
medicale, hârtie de rulat pentru ierburi de fumat
pentru scopuri medicinale, hârtie de rulat pentru
narcotice.
7. Aparate mici pentru mărunţire, măcinare,
presare sau zdrobire, care sunt acţionate cu
ajutorul energiei electrice.
10. Vaporizatoare pentru scopuri medicale,
inhalatoare.
11. Aparate de epurare a gazelor, evaporatoare,
aparate pentru încălzirea lichidelor, aparate
pentru generarea de
vapori.
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21. Aparate mici pentru mărunţire, măcinare,
presare sau zdrobire, care sunt acţionate
manual.
25. Veste, eşarfe, şaluri, fulare, articole de
acoperit capul pentru purtare, tricouri, hanorace,
pantaloni.
34. Pipe de tutun, instrumente de curăţat pipele
de tutun, vaporizatoare cu ingestie orală pentru
fumători, ierburi
pentru fumat, hârtie de rulat pentru produse din
tutun.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ cu
amănuntul
online în legătură cu produse din ierburi
medicinale, produse din tutun încălzite, ţigarete
electronice,
dispozitive electronice de fumat, dispozitive
electronice şi piesele lor în scopul încălzirii
ţigaretelor sau
tutunului, servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu
dispozitive de vaporizare pe cale orală,
vaporizatoare pentru ţigarete electronice şi
articole pentru fumători,
cutii pentru ţigarete electronice încărcabile,
încărcătoare şi baterii externe pentru produsele
susmenţionate,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ cu amănuntul online în legătură cu
stingătoare
pentru ţigarete încălzite şi beţişoare de tutun
încălzit, părţi componente şi accesorii pentru
produsele
menţionate anterior, servicii de comerţ cu
amănuntul şi servicii de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu
soluţii de nicotină lichidă destinate utilizării în
ţigări electronice, înlocuitori de tutun (pentru
scopuri
nemedicale), servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu
articole pentru fumători, carcase de protecţie,
protecţii decorative şi cutii de transport pentru
ţigări
electronice şi dispozitive electronice de fumat,
ustensile pentru curăţat.

───────

(210) M 2020 00508
(151) 31/01/2020
(732) TITAN COMERŢ SRL, BD. MIHAI

VITEAZUL NR. 58, BLOC CORP B,
JUDEŢUL SĂLAJ, ZALĂU, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU & ASOCIAŢII , STR.
GRIVIŢA 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NATURALNESS

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, roz
deschis

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale,
preparate parfumate pentru parfumarea
camerei, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri (produse cosmetice),
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme BB de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme fluide
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, extracte
din plante de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, geluri de corp, geluri pentru corp şi
faţă (cosmetice), geluri pentru mâini, lapte de
înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare, măşti
pentru faţă şi corp, măști cosmetice de curățare
pentru față, preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pentru baie și
duș (produse cosmetice), preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
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îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume de
curățare a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri de
masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat.
32. Ape, băuturi carbogazoase aromatizate,
sucuri, aperitive fără alcool, apă carbogazoasă
îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi energizante, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical), băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi
izotonice, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu
proteine pentru sportivi, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
pe bază de
miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine
şi cu săruri minerale, băuturi pe bază de sucuri
de
legume verzi, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, băuturi
răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare pe bază
de fructe cu aromă de ceai, băuturi sport cu
electroliți, cidru

fără alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
cocteiluri fără alcool, punci de fructe, nealcoolic,
punci
nealcoolic, smoothies, sorbete sub formă de
băuturi, sorbeturi (băuturi), șerbeturi din fructe
(băuturi),
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor
răcoritoare, esențe pentru fabricarea băuturilor,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea
băuturilor, siropuri pentru prepararea băuturilor
răcoritoare, siropuri pentru preparat ape
minerale
aromatizate, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, suc
concentrat de fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse
cosmetice și de înfrumusețare.

───────
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(210) M 2020 00568
(151) 31/01/2020
(732) SC PATENTMARK SRL, STR.

DR. NICOLAE TURNESCU NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050467,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Patentmark

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenţii de import-export şi servicii
de comerţ cu bunuri de larg consum, produse
industriale şi alimentare.
36. Activitate financiar contabilă, legată de
serviciile în domeniul proprietăţii industriale.
45. Servicii în domeniul drepturilor de propietate
industrială.

───────

(210) M 2020 00665
(151) 31/01/2020
(732) CITADELA PAZA SI PROTECTIE

SRL, STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 4, BIROU 4, ET. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CITADELA PAZĂ
ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.03

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii oferite
de către agenții de pază pentru magazine.

───────

(210) M 2020 00666
(151) 31/01/2020
(732) VLANGA BRINDUSA-ANDREEA,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 225-245, ET. 3, AP.
12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CRAZY TV

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00667
(151) 31/01/2020
(732) MIHAI TURISM SRL, SAT DUBOVA

NR. 1, JUDEȚUL MEHEDINȚI,
COMUNA DUBOVA, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
REX

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 00668
(151) 31/01/2020
(732) SENIOR SOFTWARE AGENCY

SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 45, ET. 1-2, NR. CADASTRAL
200670-C1, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

senior ERP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08; 26.05.01

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

clase:
9. Aplicații software, software, aplicaţii
software descărcabile, software de calculator
descărcabil, programe de calculatoare (software
descărcabil), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, grafică
digitală (software descărcabil), software pentru
aplicații web și servere, software pentru server
web, aplicații software pentru web.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, actualizarea softwareului, instalarea
de software, proiectare de software, inginerie de
software, proiectare personalizată de software,
design și dezvoltare de software, configurare
de software de calculator, închirierea de
software, software ca serviciu (saas), închirieri
de hardware și software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software
și hardware pentru calculatoare, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
servicii de consultanță pentru software, servicii

tehnice de descărcare de software, consultanță
privind întreținerea de software de calculator,
servicii de asistență tehnică referitoare la
software și aplicații de calculator, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare
de software de calculator, găzduire de servere
și software pentru controlul accesului ca
serviciu (acaas), furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru tranzacții
comerciale electronice, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, copiere de software
de calculator, controlul calității privind software-
ul de calculator, eliminarea erorilor de software
de calculator pentru terți, servicii de proiectare
privind componentele hardware și software de
calculator.

───────

(210) M 2020 00670
(151) 31/01/2020
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
EQUILIANT

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 00671
(151) 31/01/2020
(732) SENIOR SOFTWARE AGENCY

SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 45, ET. 1-2, NR. CADASTRAL
200670-C1, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

senior XRP

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.04

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

clase:
9. Aplicații software, software, aplicaţii
software descărcabile, software de calculator
descărcabil, programe de calculatoare (software
descărcabil), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, grafică
digitală (software descărcabil), software pentru
aplicații web și servere, software pentru server
web, aplicații software pentru web.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, actualizarea softwareului, instalarea
de software, proiectare de software, inginerie de
software, proiectare personalizată de software,
design și dezvoltare de software, configurare
de software de calculator, închirierea de
software, software ca serviciu (saas), închirieri
de hardware și software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software
și hardware pentru calculatoare, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
servicii de consultanță pentru software, servicii
tehnice de descărcare de software, consultanță

privind întreținerea de software de calculator,
servicii de asistență tehnică referitoare la
software și aplicații de calculator, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare
de software de calculator, găzduire de servere
și software pentru controlul accesului ca
serviciu (acaas), furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru tranzacții
comerciale electronice, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, copiere de software
de calculator, controlul calității privind software-
ul de calculator, eliminarea erorilor de software
de calculator pentru terți, servicii de proiectare
privind componentele hardware și software de
calculator.

───────
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(210) M 2020 00672
(151) 31/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALC. 1,9% VOL. Ciuc
Radler LĂMÂIE ȘI LIME

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
05.07.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:galben, roșu,
albastru, alb, verde

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2020 00673
(151) 31/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLADIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1
, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIUC Radler ZMEURĂ ȘI
LĂMÂIE FĂRĂ ALCOOL

(531) Clasificare Viena: 05.07.08; 05.07.12;
05.03.13; 26.01.03; 26.01.16; 07.01.01;
07.01.24; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.01.17; 26.01.18; 26.11.03; 29.01.15;
20.05.15

(591) Culori revendicate:mov, albastru închis,
alb, galben, verde, roșu

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2020 00674
(151) 31/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLADIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1
, BUCURESTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIUC Radler LĂMÂIE
ȘI LIME FĂRĂ ALCOOL

(531) Clasificare Viena: 05.07.12; 05.03.13;
26.01.03; 26.01.16; 07.01.01; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.01.17;
26.01.18; 26.11.03; 29.01.15; 20.05.15

(591) Culori revendicate:galben, roșu,
albastru închis, alb, verde

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2020 00676
(151) 31/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIUC Radler CITRICE ȘI
MENTĂ FĂRĂ ALCOOL

(531) Clasificare Viena: 05.07.11; 05.07.12;
05.03.13; 26.01.03; 26.01.16; 07.01.01;
07.01.24; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.01.17; 26.01.18; 26.11.03; 29.01.15;
20.05.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, roșu,
albastru închis, galben, alb

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2020 00677
(151) 31/01/2020
(732) ADINA MARIA TRANDAFIR ,

STR. DR. GR. ROMNICEANU
NR. 35, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VREMESCU SI ASOCIATII
- CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. PICTOR
ARTHUR VERONA NR. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NUTRISCIENCE

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.03.23;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00678
(151) 31/01/2020
(732) ADINA MARIA TRANDAFIR ,

STR. DR. GR. ROMNICEANU
NR. 35, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VREMESCU SI ASOCIATII
- CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. PICTOR
ARTHUR VERONA NR. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRIMĂVERII NUTRISCIENCE

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00679
(151) 31/01/2020
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FENTICER

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────
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(210) M 2020 00680
(151) 31/01/2020
(732) MARIANA ION, STR. VLADEASA

NR. 6, BL. C74, SC. 2, AP.
53, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Taraful Haiducilor din Clejani

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 00681
(151) 31/01/2020
(732) SC PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR. 1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON
2, ET. 3, SECTOR 6, .BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Animax Reduceri bune

de-ți lingi mustățile!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu hrană, recompense,
delicatese, băuturi, produse cosmetice, produse
de îngrijire a pielii,

părului, blănii și penelor, produse de îngrijire
a ochilor și urechilor, produse de îngrijire a
ghearelor, produse
de îngrijire dentară, produse de igienă, scutece,
covorașe absorbante, produse de curăţat,
produse
antiparazitare, suplimente alimentare, jucării,
jocuri, ansambluri de joacă, îmbrăcăminte,
încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
veselă pentru servirea mesei, adăpători, litiere,
produse pentru
litiere, aşternuturi igienice, terarii, acvarii,
produse şi accesorii pentru terarii şi acvarii,
colivii, produse şi
accesorii pentru colivii, produse de educaţie,
produse pentru dresaj, genţi şi cuşti pentru
transport, centuri
de siguranță auto, scaune destinate utilizării în
vehicule, cărucioare, medalioane, perne, pături,
paturi, culcuşuri,
cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier, toate aceste
produse menţionate anterior fiind destinate
animalelor și
animalelor de companie, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de
publicitate și de promovare a vânzărilor,
organizarea de campanii publicitare,
organizarea de campanii de
promovare, publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine, proiectarea de materiale
publicitare,
publicarea de texte publicitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu
amănuntul, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing.

───────
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(210) M 2020 00683
(151) 31/01/2020
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 09.03.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte.

───────

(210) M 2020 00684
(151) 31/01/2020
(732) VIKINGS SECURITY SOLUTION

SRL, STR. SMA-ULUI NR. 2,
JUDEŢUL OLT, COMUNA REDEA,
OLT, ROMANIA

(540)

VIKINGS SECURITY
SOLUTION

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.21

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

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

───────
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(210) M 2020 00685
(151) 31/01/2020
(732) LASSILVAS MULTISERVICE

2015 SRL, STR. DRAGOVA NR.
17, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MOTO FRESH

(531) Clasificare Viena: 15.01.25; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brutăne, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.

───────

(210) M 2020 00686
(151) 31/01/2020
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

SOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Crème d’Or

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu
fructe, prăjituri cu migdale, profiteroluri, tarte,
tarte dulci sau sărate, torturi, fursecuri.

───────
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(210) M 2020 00687
(151) 31/01/2020
(732) NORDIC IMPORT EXPORT

CO SRL, CALEA VITAN NR.
240A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS- INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
BUCURESTI, SECTOR 4, STR.
VIORELE NR.51, BL.37, SC.2, AP.
63, BUCURESTI, BU, ROMANIA

(540)

EL MAESTRO
PROFESSIONAL Crema Decor

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
02.01.23; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
0173C)

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

29. Grăsimi vegetale de uz alimentar, frişcă
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
frișcă vegetală, înlocuitori de smântână,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi.
30. Amestecuri cu conținut de grăsimi vegetale
pentru produse de patiserie și cofetărie, creme
bavareze, produse de
patiserie conţinând creme, produse de patiserie
conţinând creme şi fructe, glazură pentru torturi,
glazură de prăjituri,
glazură pentru prăjituri, glazură pentru produse
de cofetărie, amestecuri pentru prepararea
produselor din
îngheţată, amestecuri pentru produse de
patiserie.

───────

(210) M 2020 00688
(151) 31/01/2020
(732) SC UNIOTEX SRL, STR.

FURNALISTULUI NR. 17,
JUDEŢUL HUNEDOARA, CĂLAN,
335300, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BLUNIO

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului

───────

(210) M 2020 00689
(151) 31/01/2020
(732) GEORGE GABI SARLUCEANU,

ALEEA ARINII DORNEI, BL.
27, SC. 1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WATER FEST

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 00690
(151) 31/01/2020
(732) SC PRISACA TRANSILVANIA

SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SIROPEL FERICIT

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

5. Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical pentru copii şi
bebeluşi.

───────

(210) M 2020 00694
(151) 31/01/2020
(732) MARIANA ROMANICA, STR.

POENARU BORDEA NR. 8-10,
BL. 1, SC. 1, AP. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GARDEROBA CAPSULA

(531) Clasificare Viena: 11.07.03; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00695
(151) 31/01/2020
(732) ULS ALIMENT SRL, STR. SG.

PENE DUMITRU NR. 1, BL. J52,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CUCURIGU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.03; 29.01.14

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2020 00696
(151) 31/01/2020
(732) BRIO GROUP SRL, STR.

MIHAI VODA VITEAZUL NR.
8A, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
GOGODOG

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 00697
(151) 31/01/2020
(732) CASTEL THOMAS SRL, STR.

BUZESTI NR. 63-69, BL. A3, ET. 4,
AP. 11, SECTOR 3, BUCURESTI,
011013, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

by Denis Thomas

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 00698
(151) 31/01/2020
(732) POP ANCA LUCIA, STR.

BANUL ANTONACHE NR. 52-60,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011666,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NUTRITERRA

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2020 00699
(151) 31/01/2020
(732) VALERY EVENIMENTE SRL,

CALEA ARADULUI, DN 69 KM
3, (SENS GIRATORIU), NR. 69,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

VALERY evenimente

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.03.13

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00700
(151) 31/01/2020
(732) LAURA ENE, BD. ION MIHALACHE

NR. 313, BL. E, SC. A, AP.
3, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GHEORGHE PĂTRULESCU,
SOS. IANCULUI NR. 5, BL. 110,
SC. B, ET. 12, AP. 98, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELA BISTRO GOOD
FOOD. GOOD MOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, servicii oferite de bistro, servicii
oferite de baruri și cafenele, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 00701
(151) 31/01/2020
(732) G.A.P. CREATIVE CONSULTANCY

SRL, STR. MIHAIL SEBASTIAN
NR. 37, BL. S4, SC. 1, ET. 2, AP.
11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050776, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BOBITA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
nemedicinale.

───────

(210) M 2020 00702
(151) 31/01/2020
(732) SIGMED CLINICS SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 12,
JUDETUL TIMIS, SANNICOLAU
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
SIGMED CLINICS

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 00703
(151) 31/01/2020
(732) ENESSA BISTRO SRL, STR.

VASILE LUPU NR. 18, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

IL LOCALE338
PIZZA PASTA SOUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 00704
(151) 31/01/2020
(732) DĂNUŢ MIHĂIŢĂ RUSU, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 15A,
JUDEŢ SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Cărţi Anti Sociale

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 26.11.08;
26.11.11; 26.11.14; 27.05.01; 27.05.17

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

28. Jocuri, cărţi de joc.
───────

(210) M 2020 00705
(151) 31/01/2020
(732) BRANDFUL ORIGIN SRL, STR.

C F ROBESCU NR. 2, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030218,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

miss ALÉ ESPRESSO BAR

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

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

35. Administrarea afacerilor privind magazine
de comerț cu amănuntul.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 00706
(151) 31/01/2020
(732) G.A.P. CREATIVE CONSULTANCY

SRL, STR. MIHAIL SEBASTIAN
NR. 37, BL. S4, SC. 1, ET. 2, AP.
11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050776, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BOBITA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, nemedicinale.
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5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 00707
(151) 31/01/2020
(732) SC MORELLO FOOD SRL,

STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)
EYDO

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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 00708
(151) 31/01/2020
(732) Cristian Mircea Radu, STR.

PREVEDERII NR. 6, BL. D2,
SC. 1, ET. 7, AP. 46, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OMNIPLAY

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

9. Software și sisteme software pentru loterii,
jocuri online, jocuri de noroc și pariuri, software
și sisteme software menite pentru a fi utilizate
în contabilitate, prelucrarea plăților, conversie
valutară, organizarea și găzduirea turneelor,
precum și alocarea și distribuirea banilor de
premii, software, sisteme de software, platforme
de software, hardware și firmware menite
pentru a fi utilizate în industria loteriei, jocurilor
online, jocurilor de noroc și pariurilor, respectiv
exploatarea și organizarea loteriilor, prelucrarea
pariurilor și
jocurilor de noroc, gestionarea și urmărirea
pariurilor, prelucrarea, gestionarea, calcularea,
monitorizarea și urmărirea tranzacțiilor,
fondurilor și plăților, ținerea registrelor, software,
sisteme de software, platforme de software,
hardware și firmware pentru a fi utilizate
la calcularea și monitorizarea probabilităților,
mizelor, șanselor, și profiturilor, calcularea,
alocarea, monitorizarea și distribuția plăților
și comisioanelor, administrarea, gestionarea
comercială, gestionarea bazei de date și
gestionarea datelor pentru gestionarea și
administrarea aspectelor financiare, software,
sisteme de software, platforme de software,
hardware și software menite pentru a fi
utilizate la gestionarea numerarului, analiza,
identificarea și analiza riscurilor, identificarea
și gestionarea fraudelor, afișarea și analizarea
informațiilor și a datelor cu privire la conduita
clienților și tranzacțiile clienților, exploatarea
mașinilor utilizate în de loterie, pariuri și jocuri
de noroc, prestarea de servicii de pariuri
online, software pentru jocurile pe calculator și
electronice, echipament pentru jocurile online,
respectiv terminalele pentru loteria, jocurile
de noroc și pariurile electronice, programe
de jocuri pe calculator multimedia interactive,
software pentru mesageria online, software
pentru aplicații pe calculator pentru telefoane
mobile, calculatoare tabletă, software pentru
căutarea online menit pentru a fi utilizat pe
telefoane mobile, software pentru calculator
care să permită căutarea datelor, programe
pentru jocuri video interactive, software pentru
aplicații care să conțină și jocuri pe calculator,
software pentru jocuri menit pentru a fi utilizat
pe telefoane mobile, tablete și alte dispozitive
mobile electronice, software pentru jocuri care
poate fi descărcat pe telefoanele mobile, tablete
și alte dispozitive mobile electronice, software
și hardware pentru calculator în legătură cu
jocurile, jocurile online, jocurile de noroc,
activitățile de cazino, bingo, jocuri cu câștig
instant (instant-win), loterie și pariuri, software
pentru calculator utilizat pentru a permite
căutarea, scanarea și recuperarea informațiilor,
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paginilor de internet, precum și altor resurse
disponibile pe rețelele globale de calculator
pentru alte persoane., software pentru calculator
utilizat pentru a permite căutarea, scanarea și
recuperarea informațiilor, paginilor de internet,
precum și altor resurse disponibile pe rețelele
globale de calculator pentru alte persoane.
28. Echipamente de jocuri online, respectiv
mașini utilizate la jocurile online.
35. Servicii de publicitate și informații
comerciale, prin internet, servicii de gestionare
a afacerilor, administrarea afacerilor, servicii
de gestiune a bazelor de date, administrarea
relațiilor comerciale ale francizelor.
36. Servicii aferente cardurilor de debit și de
credit în legătură cu jocurile online, jocurile
de noroc și pariurile, servicii financiare și
monetare, tranzacții financiare prin carduri de
credit electronice, prelucrarea plăților prin card
de credit.
38. Prestarea de servicii de telecomunicații
și comunicații în industria loteriei, jocurilor
online, jocurilor de noroc și pariurilor, respectiv
asigurarea accesului prin telecomunicații
la serviciile din domeniul jocurilor de
noroc și pariurilor prin internet, asigurarea
accesului la paginile de internet, asigurarea
accesului la internet, furnizarea de informații,
expertiză și consultanță în legătură cu
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații,
respectiv, comunicarea electronică a fișierelor
audio, video și de jocuri transmise prin streaming
și care
pot fi descărcate, prin rețele de comunicații
pe calculator și electronice, asigurarea
saloanelor virtuale online, platforme informative
și forumuri pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare pentru divertisment,
muzică, concerte, materiale video, radio, TV,
filme, știri, evenimente sportive, jocuri și
evenimente culturale, servicii de transmitere
online (webcasting), transmiterea electronică a
mesajelor, servicii de conectivitate și acces la
rețelele de telecomunicații electronice pentru
transmiterea sau receptarea de conținut audio,
video, de jocuri sau multimedia, închirierea
timpului de acces la bazele de date de pe
calculatoare, asigurarea facilităților online, prin
intermediul unei rețele globale între calculatoare
și alte rețele de calculatoare și comunicații
electronice, pentru a permite utilizatorilor accesul
la conținutul multimedia, servicii portal internet,
servicii portal web, prestarea de servicii pentru
bandă largă, toate
serviciile menționate mai sus în legătură
cu serviciile de jocuri online, jocurilor de
noroc, pariurilor, bingo, competiție, cazino,

amuzament și divertisment, furnizarea de
informații, expertiză și servicii de consultanță
în legătură cu toate serviciile menționate mai
sus, comunicările prin terminale de calculatoare,
comunicări în cadrul rețelelor electronice,
asigurarea accesului la bazele de date,
transmiterea ajutată de calculator a jocurilor prin
rețele de calculatoare, asigurarea accesului la
un sistem de rețele pentru mai mulți utilizatori,
care să permită acces la informații privind jocurile
online și pariurile și servicii prin televiziune,
internet, alte rețele și alte canale media sau de
comunicare, asigurarea unui portal online pentru
clienți în vederea participării la pariurile online.
41. Servicii de loterie, jocuri de noroc, jocuri
online și pariuri, prestarea de servicii de loterie,
jocuri de noroc, jocuri online și pariuri prin
intermediul paginilor de internet și rețelelor
globale de calculatoare, servicii de pariuri,
servicii de educație, respectiv furnizarea de
cursuri, seminarii, ateliere, clase, tutoriale și
cursuri online de instruire și pregătire în domeniul
calculatoarelor în legătură cu utilizarea software-
ului și sistemelor de software pentru industriile
de loterie și pariuri, furnizarea de informații,
expertiză și consultanță în legătură cu serviciile
de loterie și pariuri, servicii de cazino, servicii
de jocuri de noroc, servicii de divertisment,
competiții (divertisment), jocuri electronice, jocuri
de noroc, servicii de întrebări și servicii de
competiții prestate prin intermediul internetului
sau online de pe o rețea de calculatoare
sau o bază de date ținută pe calculator, de
pe telefonul mobil și televiziune, furnizarea
de publicații electronice online, servicii de
informații și consultanță în legătură cu toate
serviciile menționate mai sus, servicii de jocuri
electronice, inclusiv furnizarea de jocuri pe
calculator online, pe rețele sociale, sau prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizarea de jocuri electronice pentru a fi
descărcate pe telefoane mobile, tablete și alte
dispozitive mobile electronice, furnizarea de
jocuri electronice interactive cu un singur jucător
și cu mai mulți jucători prin internet, rețele
de comunicare electronică sau printr-o rețea
globală de calculatoare, publicarea de software
pentru jocuri pe calculator, software pentru
jocuri electronice și jocuri video, furnizarea de
informații în legătură cu divertismentul online
dintr-o bază de date ținută pe calculator a
internetului, asigurarea facilităților de casă
de jocuri, exploatarea stabilimentelor de
jocuri online, sălilor de jocuri și cazinourilor,
exploatarea stabilimentelor de jocuri online,
servicii de jocuri online, jocuri de noroc și
pariuri, servicii de exploatare a jocurilor cu câștig
imediat, serviciile de pariuri sportive, tombole
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și rețele de pariuri sportive online, jocuri de
cazino, inclusiv jocuri de ruletă, automate, jocuri
de bingo, blackjack, keno, baccarat, taloane de
răzuit, jocuri de poker și pariuri sportive, servicii
de rețele de poker, saloane de joc de cărți cu mai
mulți jucători prin internet, organizarea, producția
și prezentarea turneelor, competițiilor, jocurilor și
evenimentelor, servicii de divertisment și servicii
interactive de divertisment, inclusiv prestarea
tuturor serviciilor menționate mai sus prin diverse
platforme tehnologice, inclusiv, dar fără a se
limita la aceasta, prin intermediul televiziunii,
televiziunii interactive, telefoniei, dispozitivelor
mobile sau manuale sau furnizate online dintr-
o bază de date ținute pe calculator sau prin
internet, organizarea activităților de divertisment,
amuzament, concurență, jocuri online, jocuri de
noroc, pariuri, jocuri de cărți, pariuri
sportive și tombole, asistență și servicii de
consultanță și furnizarea de informații cu privire
la toate serviciile menționate mai sus, serviciile
unui agent de pariuri sportive, organizarea și
desfășurarea loteriilor și pariurilor, precum și în
legătură cu meciurile de fotbal, organizarea și
desfășurarea concursurilor și competițiilor, offline
și online prin intermediul unei baze de date
ținute pe calculator sau prin internet, servicii
(divertisment) de curse, jocuri de noroc cu și fără
miză în bani, pariuri, divertisment,
bingo, cazino, jocuri de noroc cu și fără miză
în bani, jocuri electronice, jocuri media, turnee,
poker și alte jocuri de cărți, jocuri de abilități
în loterii, precum și online prin intermediul unei
baze de date ținute pe calculator, telecomunicații
și internet.
42. Consultanță în calculatoare, servicii
de consultanță în software, proiectare,
instalare, programare și mentenanță software,
customizare software, servicii de consultanță în
domeniul dezvoltării de software, dezvoltare de
software, închiriere de software, inginerie de
software, actualizare de software, programare
de calculatoare, proiectare sisteme de
calculatoare, găzduirea de pagini de internet,
găzduirea de facilități online pentru alte
persoane, proiectare și creare de jocuri, software
și jocuri electronice pentru alte persoane,
furnizarea de consultanță și informații în
legătură cu dezvoltarea și customizarea de
software, servicii de consultanță tehnică în
legătură cu exploatarea activității de jocuri
online, implementarea sistemelor de software
de calculatoare pentru prelucrarea datelor,
consultanță și servicii de suport tehnic
în legătură cu software-ul de calculatoare,
servicii de suport tehnic, respectiv actualizarea
și mentenanța software-ului de calculatoare,
servicii de integrare a sistemului de calculatoare,

proiectare, realizare schițe și texte solicitate
pentru compilarea paginilor de internet, crearea,
mentenanța și găzduirea paginilor de internet ale
altor persoane, servicii de proiectare, informații,
expertiză și servicii de consultanță în legătură
cu toate cele de mai sus, proiectare și
dezvoltare de aplicații mobile, mentenanță baze
de date, servicii în domeniul calculatoarelor,
respectiv crearea unui mediu virtual online
pentru a permite utilizatorilor de calculatoare
să beneficieze de și să participe la pariuri și
jocuri prin intermediul telefoanelor inteligente,
calculatoarelor
tabletă, laptop-urilor și dispozitivului digital
personal conectat la o rețea mobilă și
de calculator, programarea pe calculator a
jocurilor pe calculator, proiectarea și dezvoltarea
jocurilor electronice, furnizarea de informații,
expertiză și consultanță în legătură cu
elementele de hardware și software în domeniul
telecomunicațiilor.

───────

(210) M 2020 00709
(151) 31/01/2020
(732) FELECAN O A INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR. AVIATORILOR
NR. 46, JUDEŢ CLUJ,
SANNICOARA, 407042, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Pensiunea;Albina

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

39. Servicii de turism care constau în
organizarea de călătorii, transport.

───────
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(210) M 2020 00710
(151) 31/01/2020
(732) Prime Kapital Development SRL,

STRADA BARBU VACARESCU
NUMAR 201, ET. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FLEXASSIST

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:kaki
(PANTONE=133 C), negru

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii financiare
şi monetare, servicii de consiliere privind
investitiile financiare.
37. Construcții, reparatii in constructii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare,
instalații de încălzire centrală, reparare de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
instalare de instalații de iluminat, recondiționarea
instalațiilor de aer condiționat,
servicii de deparazitare pentru instalații electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,

reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, reparare de instalații de alimentare
cu energie, reparare de instalații de alimentare
cu apă, întreținere de instalații de alarme de
incendiu, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, readaptare a instalațiilor de
încălzire din clădiri, servicii de instalații sanitare
și montare de geamuri,
servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere și reparare de instalații
de încălzit solare, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, reparare
și întreținere de instalații pentru energie
eoliană, curățarea instalațiilor de conducte de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor, readaptare
a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
consiliere referitoare la prevenirea blocajelor
în liniile de instalații, servicii de instalații și
reparații de panouri din sticlă, întreținere și
reparare de instalații de monitorizare a încălzirii,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de gătit,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate, reparare și întreținere de aparate
și instalații de răcit, reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie, reparare
și întreținere de instalații pentru generarea de
energie, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, service de urgență
la instalațiile de furnizare a apei, service de
urgență la instalațiile de furnizare a gazului,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, redaptarea instalațiilor
de ventilație din clădiri, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de instalații
chimice, reparare sau întreținere de aparate
și instalații de gătit electrice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, servicii de consiliere cu privire la repararea
instalațiilor de țevi, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
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reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────
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CALEA DEJULUI NR. 238, JUDEŢ
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(540)

Jadit Aproape de natură!

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 03.13.01;
27.05.01; 27.05.17

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

18. Eşarfe pentru susţinerea copiilor, port-bebe,
rucsac cu chingi pentru transportul bebeluşilor,
curele pentru transportul bebeluşilor şi saci
(cu sau fără şnur) vânduţi ca accesorii pentru
acestea, marsupii pentru transportul copiilor mici
în vederea purtării acestora pe corp şi saci
vânduţi ca accesoriu pentru aceştia (separat sau
împreună cu marsupiul), rucsacuri, ghiozdane,
umbrele şi parasolare.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────


