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Cereri Mărci publicate în 04/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07747 28/10/2020 CAȚAN M. RADU

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
PRO BAVARIA

2 M 2020 07766 28/10/2020 BOGDAN-LIVIU NIMARĂ IT'S MASSIVE 23

3 M 2020 07767 28/10/2020 SC GRUP SIMEX SRL ARGENTO

4 M 2020 07768 28/10/2020 TARTARUS SECURITY SRL 45

5 M 2020 07769 28/10/2020 ROMCONSULTING
INTERNATIONAL SRL

NOVOS Home New Home

6 M 2020 07770 28/10/2020 AUTO AS INTERNATIONAL SRL AUTO AS INTERNATIONAL

7 M 2020 07771 28/10/2020 ELIS PAVAJE SRL DECORA

8 M 2020 07772 28/10/2020 ELIS PAVAJE SRL ARCADE

9 M 2020 07773 28/10/2020 ANDREEA-GEORGIANA DIANU Domnișoara Prăjiturică

10 M 2020 07774 28/10/2020 ASOCIAȚIA GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA
OAȘULUI

Fructe eco de Oaș

11 M 2020 07775 28/10/2020 QUADRIO S.R.L. http://www.maramures.org

12 M 2020 07776 28/10/2020 AUTO AS INTERNATIONAL iapiesa.ro

13 M 2020 07777 28/10/2020 MILTIADE - SORIN ISTRATE COSTACHE - Bucate ca
odinioara

14 M 2020 07778 28/10/2020 Î.I. GEAMĂN ANCA ANIMAȚIE ÎN DELEGAȚIE by
BOO! Party

15 M 2020 07779 28/10/2020 COM ADYCO SRL
DARO FRUIT SRL

Mr Beans

16 M 2020 07780 28/10/2020 ELECTRONIC LIVE SRL IMICE

17 M 2020 07781 28/10/2020 STANDARD HOUSE S.R.L. A.I.T.I. AGENŢIE IMOBILIARĂ

18 M 2020 07782 28/10/2020 CODIN-BOGDAN MATICIUC CODIN MATICIUC

19 M 2020 07783 28/10/2020 SANO VITA SRL Fa bine. Binele revine

20 M 2020 07784 28/10/2020 DINU VALERIA VIVERE

21 M 2020 07785 28/10/2020 FLORIN ZAHARIA CHEF`S TABLE By The Sea

22 M 2020 07786 28/10/2020 BIO EURO MESES SRL BIO EURO MESEŞ

23 M 2020 07787 28/10/2020 BIO EURO MESES SRL Rania Apartments

24 M 2020 07788 28/10/2020 SANO VITA SRL Zi de zi, mai bine
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 07789 28/10/2020 MAREVEN FOOD HOLDINGS

LIMITED
Rollton Gustos întotdeauna!

26 M 2020 07790 28/10/2020 IONUȚ LENGHEL îmi place să mănânc

27 M 2020 07791 28/10/2020 A.A.R.D. C.A.R. UNIREA
TECUCI

A.A.R.D.

28 M 2020 07792 28/10/2020 S.C. CT CLINIC S.R.L. CT CLINIC PET-CT

29 M 2020 07793 28/10/2020 S.C. ANA-BELA MASAJ S.R.L. Slim Center Vanidossa

30 M 2020 07794 28/10/2020 A.A.R.D. C.A.R. UNIREA
TECUCI

A.A.R.D.-C.A.R.

31 M 2020 07795 28/10/2020 AMICREDIT TEAM SRL AMI-go

32 M 2020 07796 28/10/2020 NOVUS CAPITAL SRL Extasy

33 M 2020 07797 28/10/2020 ANDREI GABOR ANSAMBLUL FOLCLORIC
SILVANA

34 M 2020 07798 28/10/2020 VELVET SKIN SRL Velvet Skin

35 M 2020 07799 28/10/2020 GEORGE-BOGDAN NEGARĂ SAILBOAT HUNTER

36 M 2020 07800 28/10/2020 LEARNABLE SRL COPII REMARCABILI

37 M 2020 07801 28/10/2020 INNOVATIVE TRADING
CENTER

awwaline

38 M 2020 07802 28/10/2020 CRETU RIBANA-GIANINA FESTIVALUL "IOAN CREȚU"

39 M 2020 07803 28/10/2020 RICHTER HAUS ProMask
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(210) M 2020 07747
(151) 28/10/2020
(732) CAȚAN M. RADU

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. ALION, NR. 64, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

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

(540)

PRO BAVARIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.09

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

clase:
12. Airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), airbaguri pentru vehicule, alarme
acționate la distanță pentru vehicule terestre,
alarme antifurt pentru vehicule, alarme
de siguranță pentru vehicule, alarme
pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile

pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie automate pentru vehicule
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
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vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci
(vehicule), bene pentru vehicule, brațe pivotante
(piese de vehicule), butuci din spate, butuci
frontali pentru vehicule, cabine pentru vehicule,
cadre pentru vehicule motorizate cu două
roți, cadre pentru vehicule pe două roți,
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
rezervoare de combustibil pentru automobile,
capace pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace pentru transmisii la vehicule terestre,
capote de vehicule, caroserii blindate pentru
vehicule, carcase protectoare pentru motoare de
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
circuite hidraulice pentru automobile, coloane
de direcție întărite pentru vehicule, componente
pentru caroseria vehiculelor, convertizoare de
cuplu pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru
vehicule terestre, cutii de viteze automate
pentru automobile, cutii de viteze automate
pentru vehicule terestre, cutii de viteze pentru
automobile, deflectoare de lanț pentru vehicule,
demultiplicatoare pentru vehicule terestre,
diferențialuri pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj acționate prin fricțiune pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj, altele decât
cele pentru vehicule terestre, discuri de frână

pentru vehicule terestre, discuri pentru lagăre
axiale de ambreiaj pentru vehicule terestre,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de fixare a coșurilor de
bebe în interiorul vehiculelor, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, distanțiere pentru
roți, elemente de fixare pentru apărătoare de
noroi, etriere de frână pentru vehicule terestre,
frâne cu bandă pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne
hidraulice pe jantă, frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, frâne pentru vehicule cu motor,
frâne pentru vehicule terestre, frână cu saboți
pentru vehicule terestre, garnituri de frână pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, hamuri
de siguranță pentru scaunele autovehiculelor,
harnașamente pentru scaune de mașină, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse adaptate pentru volane
de vehicule, huse pentru locurile din spate la
vehicule, huse pentru scaune (ajustabile) pentru
automobile, huse pentru schimbătoare de viteze,
indicatoare de direcție pentru vehicule, joystick-
uri pentru vehicule, indicatoare pentru indicarea
direcției vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre
de osie pentru vehicule de teren, lame de
schimb pentru ștergătoarele de parbriz ale
vehiculelor, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
lanțuri cu eclise folosite la transmisii (pentru
vehicule terestre), lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
acționarea de vehicule rutiere, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), lanțuri
pentru motociclete, lanțuri pentru automobile
(pentru condus), leviere de frână pentru vehicule,
luminatoare pentru vehicule, lunete pentru
automobile, articulații universale (articulații
cardanice) pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, monturi pentru
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faruri (componente de motociclete), motoare cu
angrenaje pentru vehicule de teren, motoare
de ventilator pentru vehicule terestre, mânere
de schimbător de viteză pentru vehiculele
terestre, mânere pentru portiere de automobile,
mânere rotative pentru motociclete, nuci de
rotire a volanului pentru automobile, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare (piese
pentru vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
osii de remorcă (vehicule terestre), osii (piese
pentru vehicule terestre), osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, osii pentru suspensii cu
arcuri lamelare pentru vehicule, osii pentru
sisteme de suspensie cu arcuri lamelare pentru
vehicule, osii pentru sisteme de suspensie
pneumatice ale vehiculelor, panouri adaptate
pentru caroserii de vehicule, panouri de ușă
pentru vehicule, panouri de portiere pentru
vehicule terestre, parasolare și apărători de
soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,

roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru vehicule,
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benzi antistatice pentru vehicule, benzi de rulare
pentru pneuri de vehicule și tractoare, camere de
aer pneumatice pentru roți de vehicule, capace
de roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de
tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc
pentru vehicule sau biciclete, frâne cu disc
pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la

accesorii pentru automobile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru accesorii pentru automobile, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru piese pentru automobile,
servicii de vânzare online în legătură cu piese
pentru automobile, servicii de vânzare online
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piese pentru automobile
37. Alimentare cu hidrogen gazos pentru
vehicule, aplicare de motive decorative
pe automobile, consultanță cu privire la
repararea de vehicule, curățare completă pentru
automobile, conversia motoarelor pe benzină în
motoare cu combustibil diesel, curățare igienică
(vehicule), curățare și spălare a autovehiculelor,
curățarea automobilelor, curățarea exterioară și
interioară a aeronavelor, echilibrare anvelope,
finisare de automobile, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, fixarea de plăci de blindare
pe vehicule, furnizare de informații privind
repararea de vehicule terestre, furnizare
de informații privind repararea vehiculelor,
furnizare de informații privind întreținerea
vehiculelor, furnizare de instalații de spălătorii
auto cu autoservire, gresarea automobilelor,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
gresarea vehiculelor, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, instalare de accesorii
pentru automobile, instalare de dispozitive
de securitate pentru vehicule, instalare de
organe de vehicule, încărcare de baterii de
vehicule, înlocuire de amortizoare, înlocuirea
țevilor de eșapament, întreținere și reparații
de vehicule, întreținere, service și reparare de
vehicule, întreținere, service, tuning și reparare
de motoare și electromotoare, întreținerea
automobilelor, lubrifierea automobilelor, montare
(instalare) de accesorii pentru vehicule, montare
(instalare) de piese pentru vehicule, montare
geamuri pentru autovehicule, montare parbrize
pentru autovehicule, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
montare piese de schimb pentru vehicule,
organizarea reparației autovehiculelor terestre,
organizarea întreținerii autovehiculelor terestre,
pregătirea montării geamurilor de schimb
pentru vehicule, pregătirea montării parbrizelor
de schimb pentru vehicule, pregătirea
înlocuirii geamurilor de schimb ale vehiculelor,
pregătirea înlocuirii parbrizelor de schimb
ale vehiculelor, realimentarea vehiculelor
terestre, recondiționarea ambreiajelor pentru
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camioane hidraulice, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, recondiționarea motoarelor de
vehicul, întreținerea vehiculelor, întreținerea
de piese și accesorii pentru autovehicule
terestre comerciale, întreținerea vehiculelor cu
motor, recondiționarea radiatoarelor de vehicule,
recondiționarea vehiculelor, reglajul motoarelor,
reglarea alinierii roților, reparare de bare
de remorcare pentru vehicule, reparare de
camioane, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reparare de instalații de spălat vehicule,
reparare de remorci, reparare de rampe de
ridicare, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de vehicule ca parte
a serviciilor pentru vehicule în pană, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor,
reparare și întreținere de piese de șasiu și de
caroserii pentru vehicule, reparare și întreținere
de vehicule cu motor și de piese ale acestora,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora și de motoare ale vehiculelor
cu motor și de piese ale acestora, reparare
și reparare de vehicule electrice, reparare și
întreținere de sisteme pentru răcirea vehiculelor
cu motor, reparare și întreținere de vehicule cu
motor și de motoare ale acestora, repararea
tapițeriei autovehiculelor, reparații auto pe
marginea drumului, reparații de automobile,
reparații de parbrize, reparații de roți, reparații de
vehicule avariate în urma accidentelor, reparații
și întreținere de automobile, revizii generale de
vehicule, servicii de alimentare cu combustibil a
vehiculelor, servicii de alimentare cu combustibil
pentru vehicule terestre, servicii de aplicare unui
strat protector de vopsea pe șasiul vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, servicii de consiliere cu privire
la repararea vehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea vehiculelor, servicii de
curățare pentru autovehicule terestre, servicii de
curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor, servicii
de depanare pentru vehicule, servicii de garaje
destinate întreținerii și reparării vehiculelor cu
motor, servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule, servicii de realimentare cu gaz
pentru autovehicule, servicii de recondiționare
automobile, servicii de reparații de vehicule
în regim de urgență, servicii de reîncărcare
a vehiculelor electrice, servicii de înlocuire
a parbrizelor pentru vehicule, servicii de
înlocuire de geamuri de vehicule, servicii de
întreținere a geamurilor de vehicule, servicii de
întreținere a parbrizelor de vehicule, servicii de
întreținere a vehiculelor comerciale, servicii de

întreținere și reparații pentru vehicule terestre,
servicii de reparații pentru caroserii, servicii
de reparații și întreținere de biciclete, servicii
de schimb de ulei pentru autovehicule, servicii
de service pentru repararea autovehiculelor,
servicii de service pentru repararea vehiculelor,
servicii de service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii de tapițerie și reparații pentru vehicule,
servicii informative și de consultanță privind
repararea de vehicule, servicii mobile de
punere la punct pentru vehicule, spălarea
autovehiculelor, servicii mobile de schimb de ulei
pentru autovehicule prestate la locația clientului,
stații service pentru repararea vehiculelor,
stații service pentru întreținerea vehiculelor,
transformări de vehicule (motoare), tunare de
vehicule, tuning pentru motoarele vehiculelor cu
motor, tuning pentru electromotoare și motoare
de automobile, curățarea vehiculelor, șlefuirea
automobilelor, șlefuirea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, verificare de automobile și de piese
ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere
și de reparație, vopsirea vehiculelor, vopsitul
autovehiculelor.

───────

(210) M 2020 07766
(151) 28/10/2020
(732) BOGDAN-LIVIU NIMARĂ, STR.

ODOBEȘTI NR. 45A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IT'S MASSIVE 23

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.17;
26.01.18

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

───────

(210) M 2020 07767
(151) 28/10/2020
(732) SC GRUP SIMEX SRL, STR.

MUREȘULUI NR. 1A, JUD.
MURES, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ARGENTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.07; 03.04.11;
03.04.24

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, plăci de ancorare, plăci de
fundaţie, ancore cu excepția celor automate,
oţel cornier, embleme metalice pentru vehicule,
balustrade din metal, benzi metalice pentru
legare, benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, sârmă ghimpată, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilo, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate metalice,
închizători metalice pentru cutii, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
cabluri metalice, neelectrice, lanţuri pentru
vite, lanţuri metalice, lăzi metalice/containere
metalice, cornişe metalice, opritoare metalice
pentru uşi, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru

uşi, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, bolţuri cu ochi/şuruburi cu
inel, fitinguri metalice pentru ferestre, fitinguri
metalice pentru construcţii, matriţe metalice de
turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
porţi metalice, grătare metalice/grilaje metalice,
balamale metalice, cârlige (feronerie), numere
metalice pentru case, neluminoase, grilaje din
fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
încuietori metalice, zăvoare metalice, zăbrele
metalice/gratii metalice, cutii poştale metalice,
piuliţe metalice, stâlpi metalici de gard, scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, glisiere
metalice pentru uşi glisante, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, şuruburi metalice, foi şi plăci metalice,
plăci metalice pentru construcţii, aliaje din oţel,
sârmă din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel,
ţevi din oţel/tuburi din oţel, construcţii din oţel,
opritoare metalice, cutii de scule din metal,
goale, dulapuri pentru scule din metal, goale,
elemente de fixare metalice de pereteplacări
metalice pentru pereţi utilizate în construcții,
plăci metalice de căptuşit pereți, şaibe metalice,
opritoare metalice pentru ferestre, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, sârmă din metal comun,
sârmă din aliaje metalice comune, cu excepţia
firelor fuzibile.
7. Utilaje agricole, plăci (componente
ale maşinilor)/plăci de zăvorâre, rulmenţi
(componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, capote
metalice (componente ale maşinilor)/apărătoare
(componente)/capace de protecţie (componente
ale maşinilor), unelte de mână, altele decât
cele acţionate manual, carcase (componente ale
maşinilor), matriţe (componente ale maşinilor)
şurubelniţe, electrice.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
pentru ascuţirea lamelor, lame pentru rindele,
lame (unelte de mână), maşini de găurit, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), săpătoare (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, ciocane (unelte de mână), unelte de
perforare (unelte de mână), rindele (unelte de
mână), patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit)/unelte de fier pentru lustruit, unelte de
ştanţare (unelte de mână)/ştanţe (unelte de
mână), instrumente de şlefuit.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, servicii de comert si
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
a unei game variate de produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/10/2020

concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, strângerea la un loc, în
folosul terților a unei game variate de produse
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor și a lanțurilor
de magazine, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.
37. Servicii de construcţie, ascuţirea cuţitelor,
vopsire, interioară şi exterioară, servicii de
electricieni, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 07768
(151) 28/10/2020
(732) TARTARUS SECURITY SRL,

BDUL. NICOLAE TITULESCU,
BL. 340, SC. C, AP. 1, PARTER,
JUD. ARAD, ARAD, 310338, ARAD,
ROMANIA

(540)
45

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

45. Servicii de siguranță, salvare de vieți,
securitate și menținerea ordinii publice.

───────

(210) M 2020 07769
(151) 28/10/2020
(732) ROMCONSULTING

INTERNATIONAL SRL, STR.
GHETARILOR NR. 15, ETAJ
5, BIROU NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOVOS Home New Home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 29.01.13

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07770
(151) 28/10/2020
(732) AUTO AS INTERNATIONAL SRL,

STR. FOISORULUI NR. 114A,
ET. 1, BIROUL NR. 5, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AUTO AS INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.13
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(591) Culori revendicate:roșu ( Hex
#DC202F), negru ( Hex #10142B), alb

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

37. Servicii de întreținere, service și reparare de
vehicule.

───────

(210) M 2020 07771
(151) 28/10/2020
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR

NR. 1, JUDEȚUL ALBA, PETREȘTI,
ALBA, ROMANIA

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

(540)
DECORA

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

19. Pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje
nemetalice, dale nemetalice, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatră de pavare, beton,
mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere și
reparații de dale și accesorii ale acestora, servicii
de contractare pentru realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2020 07772
(151) 28/10/2020
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR

NR. 1, JUDEȚUL ALBA, PETREȘTI,
ALBA, ROMANIA

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

(540)
ARCADE

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

19. Pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje
nemetalice, dale nemetalice, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatra de pavare, beton,
mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere și
reparații de dale și accesorii ale acestora, servicii
de contractare pentru realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2020 07773
(151) 28/10/2020
(732) ANDREEA-GEORGIANA DIANU,

STR. DOINEI NR.54, SC. 2, ET. 2,
AP.17, DOBROIESTI, FUNDENI,
JUD. ILFOV, FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Domnișoara Prăjiturică

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.05.20; 05.07.24; 08.01.16;
11.03.25; 27.05.01; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:roz, roșu, mov,
verde, albastru, bej, alb, auriu

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

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), spume de
ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
îngheţată, macarons, cacao, ingrediente pe bază
de cacao pentru produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi sau incluzii, ciocolată umplută
sau incluzii, tablete de ciocolată, tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
bomboane de ciocolată cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, umpluturi pe bază
de ciocolată, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, bomboane pentru pomul de
crăciun, înghețată, biscuiți de ciocolată, biscuiți,
biscuiți din cereale sau făină, biscuiți pentru
consum uman, biscuiți conținând ingrediente
cu diverse arome, biscuiți dulci sau sărați
pentru consum uman cu umplutură cu diverse
sortimente și/sau fără glazură, dulciuri și biscuiți
tradiționali, napolitane, napolitane cu umplutură
cu diverse sortimente și/sau fără glazură, eugenii
(biscuiţi cu cremă), brioșe, produse de patiserie
si cofetărie conținând cafea, cacao sau alte
condiment, prăjituri și deserturi, prăjituri și
deserturi reci, deserturi reci cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, prăjituri reci cu
blat pufos, prăjituri reci cu cremă, prăjituri cu
cremă învelite în ciocolată sau alte glazuri,
prăjituri reci cu cremă învelite în ciocolată sau
alte glazuri, prăjituri pe bază de înghețată,
spume reci tip desert (produse de cofetărie),
produse de cofetărie, prăjituri sub forma de
sandviș cu sau fără umpluturi, cu sau fără
glazură, deserturi cu înghețată, torturi, rulouri cu
diverse sortimente și/sau fără glazură, ruladă,
cornuri şi croissante cu sau fără umplutură cu
diverse sortimente şi/sau fără glazură, gofre
cu umplutură cu diverse sortimente şi/sau
fără glazură, creme, deserturi cremă instant,

șerbeturi şi alte glazuri comestibile, băuturi pe
bază de sau cu adaos de cafea, băuturi pe
bază de sau cu adaos de cacao, ciocolată caldă,
gogoși, gogoși proaspete, gogoși umplute,
gogoși glazurate, acadele (dulciuri), aluat pentru
prepararea clătitelor, aluaturi împletite prăjite,
aluaturi pentru napolitane, ciocolată tartinabilă,
înlocuitori (ciocolată), ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
umplută, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, prăjituri cu
ciocolată, înghețată cu ciocolată, forme de
ciocolată, scoici de ciocolată, înlocuitori de
ciocolată, ciocolată cu lichior, chipsuri de
ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
glazuri, praline de ciocolată, marțipan, glazuri
comestibile, prăjituri de cofetărie, ecleruri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
enumerate în clasa 30 (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin mijloace
electronice (site uri web), furnizarea unei piețe
comerciale online pentru vânzarea produselor
din clasa 30.

───────
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(210) M 2020 07774
(151) 28/10/2020
(732) ASOCIAȚIA GRUPUL DE

ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA
OAȘULUI, PIAȚA EROILOR NR.18,
JUDEȚUL SATU MARE, TURȚ,
447330, SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Fructe eco de Oaș

(531) Clasificare Viena:
05.07.08; 05.07.13; 05.07.14; 05.07.15;
27.05.01; 29.01.15

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

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate
31. Fructe, nuci, legume și ierburi proaspete.
32. Siropuri non-alcoolice pentru băuturi,
citronadă, siropuri pentru limonadă, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice), suc
concentrat de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, siropuri
non-alcoolice pentru prepararea băuturilor
răcoritoare, siropuri non-alcoolice pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri non-alcoolice
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe.

───────

(210) M 2020 07775
(151) 28/10/2020
(732) QUADRIO S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR.208, JUDETUL
MARAMURES, FERSIG, 437272,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

http://www.maramures.org

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.16

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2020 07776
(151) 28/10/2020
(732) AUTO AS INTERNATIONAL,

STR. FOIDORULUI NR. 114A,
ET. 1, BIROUL NR. 5, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iapiesa.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.20

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
FF6012), negru (Pantone 2B2F33)

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul online al
pieselor si accesoriilor auto.

───────

(210) M 2020 07777
(151) 28/10/2020
(732) MILTIADE - SORIN ISTRATE,

CALEA PRUTULUI NR. 87A,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
JUDETUL GALATI, GALATI,
800205, GALAȚI, ROMANIA

(540)

COSTACHE -
Bucate ca odinioara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.11; 25.01.15

(591) Culori revendicate:maro, ocru, bej,
galben, negru, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne.

───────

(210) M 2020 07778
(151) 28/10/2020
(732) Î.I. GEAMĂN ANCA, STR.

TEODOR CODRESCU NR. 6, SC.
A, AP. 24, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I CORP A, ETAJ
1, BIROU 107, JUD. IASI, IAȘI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

ANIMAȚIE ÎN DELEGAȚIE
by BOO! Party

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01

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

28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, saltea de joacă pentru
bebeluşi, jocuri de table, tunuri de aruncat
mingi, mingi pentru jocuri, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de Crăciun, carduri
de bingo, camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
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sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de Crăciun, măşti de carnaval, jocuri de şah,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti,
truse de magie, manete de comandă pentru
consolele de jocuri, manete de comandă pentru
jucării, numărători (discuri) pentru jocuri, darts,
zaruri, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, ţinte electronice, carusele pentru
parcurile de distracţii, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate de gimnastică, deltaplane,
jocuri cu potcoave, puzzle-uri, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, măşti (obiecte
de divertisment), păpuşi matrioska, ace de
pompe pentru umflarea mingilor de joacă, plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, ornamente pentru pomii
de crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), aparate
pentru exerciţii fizice, piñatas, baloane pentru
joacă, mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării
de plus, jucării de pluş cu păturică ataşată,
prăjini pentru sărituri cu prăjina, jocuri portabile
cu ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile
şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, saci de box, păpuşi
marionete, quoits, rachete / bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, panglici pentru
gimnastică ritmică, căluţi balansoar, patine cu
rotile, seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), fluturaşi (de badminton), skateboard-
uri, ghete de patinaj cu lame ataşate, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-
uri, bule de săpun (jucării), titirezi (jucării),
trambuline (articole sportive), biciclete staţionare
de antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, ursuleţi de plus, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti de
teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer de

jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetic, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concrete, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană
servicii de karaoke, servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobile,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, 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, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
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planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau cultural, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
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, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07779
(151) 28/10/2020
(732) COM ADYCO SRL, SOS. STEFAN

CEL MARE, NR. 31, BL. 29,
SC. 3, ET. 2, AP. 76 SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DARO FRUIT SRL, STR. LINIA
DE CENTURA DREAPTA, NR.
92, POZIŢIA A7, LOT.1, STAND
7, SAT AFUMAŢI. JUDEŢ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mr Beans

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis (HEX
#528448), galben (HEX #fbbf26), verde
deschis (HEX #e6eae7)

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

29. Fasole procesată, fasole uscată, fasole
reprăjită, fasole fiartă, conserve de fasole, fasole
în conservă, sos tartinabil de fasole, germeni de
fasole prelucrați, fasole roșie cu ardei iute, fasole
albă în sos tomat, cassoulet (tocană de carne cu
fasole), fasole gătită în sos de soia (kongjaban).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea vânzărilor,
servicii de agenții de import-export, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse horticole.

───────
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(210) M 2020 07780
(151) 28/10/2020
(732) ELECTRONIC LIVE SRL,

STR. SOVEJA NR. 67, BL. 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ
CONSTNŢA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
IMICE

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

9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice cu
camere video pentru uși, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere video activate
de mișcare, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi de camere video montate
pe căști, încărcătoare, încărcătoare USB,
încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,

încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare pentru
baterii cu compensator de temperatură,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, cabluri telefonice, transmitatoare
telefonice, comutatoare telefonice, port telefon
mobil, modemuri pentru telefon, prize de
telefon, prize pentru telefon, receptoare
de telefon, terminale de telefonie, cabluri
telefonice electrice, fire telefonice magnetice,
instalatii telefonice pentru automobile, cutii
ramificatie cabluri telefonice, aparate telefonice
fără fir, comutatoare digitale de telefonie,
curele pentru telefonul mobil, centrale
telefonice electronice, centrală telefonică
automată, cartele telefonice codificate, centrale
telefonice private, roboţi telefonici, receptoare
telefonice, fire de telefon, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru tigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare USB pentru
tigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
tigărilor electronice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumatori,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tableta, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane, telefoane fără fir, huse
pentru telefoane, telefoane de maşină,
căşti pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane, telefoane cu internet, baterii pentru
telefoane, multiplexoare pentru telecomunicatii,
cabluri de telecomunicatii, echipamente de
telecomunicaţii, reţele de telecomunicaţii,
aparate de telecomunicaţii, software de
telecomunicaţii, telefoane cu bandă triplă,
tastaturi pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane mobile,
feţe pentru telefoane celulare, tastaturi pentru
telefoane inteligente, afisaje pentru telefoane
mobile, afisaje pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, ochelari
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3D pentru televizor, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
căşti pentru telefoane mobile, software pentru
telefoane inteligente, difuzoare pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoanele celulare,
cabluri de conectare pentru telefon, capete
pentru cablu de telefon, aparate de înregistrare
pentru telefon, huse pentru receptoare de
telefon, software pentru telefonie prin calculator,
prize de extensie pentru telefoane, telefoane
mobile folosite în vehicule, echipamente de
telefonie prin calculator, cabluri USB pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane (special
adaptate), cutii adaptate pentru telefoane
mobile, dispozitive mâini libere pentru telefoane,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
mobile, dopuri antipraf pentru telefoane celulare,
programe informatice descărcabile pe telefonul
mobil, memorii externe pentru telefoane
celulare, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, cartele telefonice preplătite,
codate magnetic, dispozitive electronice de
apelare telefonica, tonuri de apel pentru
telefon (descărcabile), huse din piele pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cupoane care pot fi descărcate electronic pe
telefoane mobile, folii de protecţie cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, telefoane inteligente
care se poartă în combinaţie cu hainele, protecţii
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecţii de ecran sub forma de folii
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi şi numere mari care ajuta utilizatorii cu
deficiente de vedere sau de dexteritate.

───────

(210) M 2020 07781
(151) 28/10/2020
(732) STANDARD HOUSE S.R.L.,

STR. PINILOR NR. 1086, JUDEŢ
SUCEAVA, COMUNA IPOTEŞTI,
SAT IPOTEŞTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

A.I.T.I. AGENŢIE IMOBILIARĂ

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.

───────

(210) M 2020 07782
(151) 28/10/2020
(732) CODIN-BOGDAN MATICIUC,

STR. NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 134, BL. 10D, SC. 1, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CODIN MATICIUC

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

25. Pantaloni de călărie pentru purtare ,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
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iarbă esparto(espadrile), veste de pescuit,
fitinguri metalice pentru încălţăminte, pantofi
de fotbal/ghete de fotbal, saci pentru
picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare,
şosete-tălpici, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi:
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(îmbrăcăminte), mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-
a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
plastroane pentru cămăşi, plătci de cămăşi,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti
de duş, bocanci de schi, mănuşi de schi, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti de somn.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, producţia de clipuri publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
demostraţii cu produse, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
filmele şi muzică descărcabilă şi preînregistrată,
publicitate cu plată perclick, scrierea de scenarii

în scopuri de publicitate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, scrierea de texte
publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment, servicii de amuzament,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
scrierea de scenarii de film.

───────

(210) M 2020 07783
(151) 28/10/2020
(732) SANO VITA SRL, INDUSTRIEI,

NR. 89, COMUNA PAUSESTI-
MAGLASI, JUDEŢ VÂLCEA, SAT
ULMETEL, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Fa bine. Binele revine

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

29. Batoane pe bază de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituti alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constand din fructe deshidratate
şi fructe cu coaja lemnoasa procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe taiate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscata, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pastă de năut.
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30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tarate, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinand în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi paste umplute, zahar brut,
drojdie, condimente, amestecuri de condimente,
făină, gluten din grau uscat (produs alimentar),
produse apicole de uz alimentar, făină de soia
pentru mancare, sare, făină de naut, făină
de hrisca, preparate din tarate pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
cu musli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii de scriere pentru bloguri cu
excepţia celor publicitare, instruire în dietetica
(nemedicală), servicii educative în domeniul
dieteticii, organizare de cursuri de formare
cu privire la diete prin internet, cursuri de

instruire privind sănătatea, servicii educaţionale
de tip coaching, servicii educaţionale în sectorul
sănătăţii, servicii educaţionale pe calculator,
servicii educaţionale referitoare la forma fizică,
furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, activităţi culturale, publicare de
materiale editoriale cu excepţia celor publicitare
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare.

───────

(210) M 2020 07784
(151) 28/10/2020
(732) DINU VALERIA, STR.GEORGE

EMIL PALADE NR. 106, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410227, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VIVERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 03.07.17

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
negru

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, centre
de divertisment, compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, concerte
muzicale pentru televiziune, concursuri
televizate, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o
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rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, furnizare de activități
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori în
scopuri de divertisment, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații, comentarii și articole în
domeniul muzicii prin rețele de calculatoare,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, informații în materie de divertisment,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall (divertisment), îndrumare, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de carnavaluri, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
concursuri telefonice [divertisment], organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare și

coordonare de baluri, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de spectacole [servicii
de impresariat], organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole muzicale, servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment pentru marele public, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și video,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
recepții pentru companii (divertisment)

───────
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(210) M 2020 07785
(151) 28/10/2020
(732) FLORIN ZAHARIA, STR.

PESCARUSULUI NR. 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA-
NIŢU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110 , BL. I.S.8, SC. A, AP.1,
CONSTANŢA, 900280

(540)

CHEF`S TABLE By The Sea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.07;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 07786
(151) 28/10/2020
(732) BIO EURO MESES SRL, ALEEA

MOVILESTILOR NR. 4/E, BL. E, ET.
1, APT. 19, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

BIO EURO MESEŞ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.01.12; 05.07.09

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

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

29. Fructe de pădure, conservate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, fructe congelate,
fructe, la conservă, gustări pe bază de fructe,
compoturi, compot de merişoare, gemuri.
31. Fructe, proaspete, fructe de pădure,
proaspete, struguri, proaspeţi, portocale,
proaspete.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29,
respectiv: fructe de pădure, conservate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, fructe congelate,
fructe, la conservă, gustări pe bază de fructe,
compoturi, compot de merişoare, gemuri şi
clasa 31, respectiv fructe, proaspete, fructe
de pădure, proaspete, struguri, proaspeţi,
portocale, proaspete.

───────
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(210) M 2020 07787
(151) 28/10/2020
(732) BIO EURO MESES SRL, ALEEA

MOVILESTILOR NR. 4/E, BL. E, ET.
1, APT. 19, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rania Apartments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07788
(151) 28/10/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.INDUSTRIEI

NR. 89, SAT ULMETEL, JUD.
VALCEA, COMUNA PAUSESTI-
MAGLASI, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
POVERNEI, NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Zi de zi, mai bine

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

29. Batoane pe bază de fructe ca substitui
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă

lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
şi fructe cu coajă lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei
de arahide, lapte de arahide, arahide, boabe
preparate pentru consmun uman, ulei de floarea-
soarelui comestibil, uleiuri comestibile, linte
uscată, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pastă de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi paste umplute, zahăr brut,
drojdie, condimente, amestecuri de condimente,
făina, gluten din grâu uscat (produs alimentar),
produse apicole, de uz alimentar, făină de soia
pentru mâncare, sare, făină de năut, făină
de hrişcă, preparate din tărâţe pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
cu musli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.

───────

(210) M 2020 07789
(151) 28/10/2020
(732) MAREVEN FOOD HOLDINGS

LIMITED, AGIOU ATHANASIOU,
46, INTERLINK HERMES PLAZA,
OFTICE 202A., LIMASSOL, 4102,
CIPRU

(740) IRARDI CONSULTING SRL, OP 53,
CP 17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040203, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rollton Gustos întotdeauna!

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

29. Bulion, preparate pentru fabricarea
bulionului, preparate pentru fabricarea supelor,
supe, fulgi de cartofi.
30. Vermicelli, paste, tăiței, tăiței soba (tăiței
japonezi din hrișcă, negătiți), tăiței udon
(tăiței în stil japonez), preparate aromatice de
uz alimentar, altele decât uleiurile esențiale,
condimente, sosuri (condimente), sosuri pentru
spaghete (sos ketchup), spaghete, mirodenii
(condiment).

───────

(210) M 2020 07790
(151) 28/10/2020
(732) IONUȚ LENGHEL, OCTAVIAN

GOGA NR. 71, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) S.C. LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

îmi place să mănânc

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.07; 27.05.01;
08.07.10; 02.05.06

(591) Culori revendicate:Galben, Alb, Roșu,
Maro, Verde, Negru, Bej

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

38. Servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri pe internet și pe alte
suporturi media, transmisii audio, video și
multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, difuzare de material audio și video
pe internet, difuzare de programe prin internet,
furnizarea de forumuri online pentru comunicare
în domeniul jocurilor electronice, servicii de
difuzare video, audio și tv, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, servicii de telecomunicații,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet.

───────
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(210) M 2020 07791
(151) 28/10/2020
(732) A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 37,
JUD. GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)
A.A.R.D.

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

36. Servicii de organizații la cooperative de
credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii caritabile, respectiv furnizarea
de îmbrăcăminte și încălțăminte persoanelor
nevoiașe, servicii personale și sociale.

───────

(210) M 2020 07792
(151) 28/10/2020
(732) S.C. CT CLINIC S.R.L., STR.

FINLANDA NR. 19, CAMERA
5, SUBSOL, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CT CLINIC PET-CT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.05; 26.05.02

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, roșu,
albastru

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

35. Administrarea programelor de fideiizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, auditui afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți,
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negocierea contractelor de afaceri pentru terți,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului srte-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
36. Servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiții de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de agenție de

colectare a debitelor, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăților/rambursărilor pentru terți,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă/evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (RFP), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanțare pentru
achiziția în rate/finanțare pentru achiziția prin
închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăți cu portofel electronic, investiții
în fonduri, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de viață,
împrumuturi (finanțare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, procesarea
plăților efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cardul de debit, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terților prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparație (evaluare financiară), servicii bancare
de economisire.
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații
prin terminalele de calculator, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
în domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenție de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
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de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere, servicii de
rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, însămânțarea norilor, computerizare
în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informațiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activității cărților de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul

neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, cercetare în domeniul fizicii,
platformă ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi
pentru terți, servicii de laboratoare științifice,
cercetare științifică, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, găzduire pe
servere, software ca serviciu (saas), cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, analiza apei, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.
43. Închirierea sălilor de ședințe.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, servicii de fertilizare in
vitro, îngrijirea sănătății, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătății, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitalicești, servicii
de bănci de țesuturi umane, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), masaj, servicii
medicale clinice, asistență medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
moașe, îngrijire medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonție, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie /
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
rețetelor de către farmaciști, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienților consumatori
de stupefiante, închirierea instalațiilor sanitare,
servicii de saună, terapie logopedică, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
machiaj.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/10/2020

(210) M 2020 07793
(151) 28/10/2020
(732) S.C. ANA-BELA MASAJ S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 47, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)
Slim Center Vanidossa

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

41. Organizare de cursuri, cursuri de cosmetică,
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
exerciții fizice, cursuri de pregătire sportivă,
cursuri de educație fizică, cursuri în tehnici
de înfrumusețare, cursuri de instruire privind
sănătatea, organizare de cursuri despre
scăderea greutății corporale, organizare de
cursuri despre controlul greutății corporale,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, coordonare de cursuri de întreținere a
condiției fizice, seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare.
44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de epilare corporală cu ceară pentru
persoane, masaj, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj cu pietre calde, masaj
în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de masaj la picioare, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii de
tratamente de slăbire, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de salon de coafor pentru femei,
manichiură, servicii de manichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, electroliză cosmetică,
analiză cosmetică, servicii de cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru gene, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii.

───────

(210) M 2020 07794
(151) 28/10/2020
(732) A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI,

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
37, JUDEȚUL GALAȚI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)
A.A.R.D.-C.A.R.

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

36. Servicii ale organizațiilor cooperative de
credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii caritabile, respectiv furnizarea
de îmbrăcăminte și încălțăminte persoanelor
nevoioase, servicii personale și sociale.

───────

(210) M 2020 07795
(151) 28/10/2020
(732) AMICREDIT TEAM SRL, STR.

TURTURELELOR NR. 50, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AMI-go

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10
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(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu, alb

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, conținut media stocat sau
descărcabil, baze de date computerizate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice
descărcabile, ziare electronice descărcabile,
aplicații software descărcabile, portofele
electronice descărcabile, rapoarte electronice
descărcabile, programe informatice utilitare
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
software, aplicații software descărcabile,
software bancar, drivere software pentru
dispozitive electronice care permit hardware-
ului de calculator și dispozitivelor electronice să
comunice unele cu altele, instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de mentenanță, platforme software care permit
utilizatorilor să strângă bani, platforme software
de management colaborativ, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, platforme
de software de calculator pentru rețele sociale,
platforme de software de calculator, pachete
de software, middleware pentru administrarea
funcțiilor software pe dispozitive electronice,
software biometric, software antivirus pentru
calculatoare, software antispyware, programe
de calculatoare (software descărcabil), software
de administrare de afaceri, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabile, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, programe informatice pe telefonul mobil
descărcabile, programe de jocuri pe calculator
pentru simularea tranzacțiilor de valori mobiliare
(software), software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, aplicații software pentru
web descărcabile, aplicații software de tipul
business intelligence descărcabile, software
pentru aplicații web și servere, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, jetoane
de securitate (dispozitive de criptare), agende
electronice, amplificatoare digitale, aparate
de recunoaștere facială, aparate pentru

codificarea datelor, aparate și instrumente
de codificare și decodare, carduri bancare
[codificate sau magnetice], software de
comunicare pe calculator care permite
clienților să acceseze informații referitoare la
conturi bancare și să efectueze tranzacții
bancare, terminale computerizate pentru uz
bancar, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (ABPD), software
pentru gestionarea performanței economice,
carduri multifunctionale pentru servicii financiare
(magnetice codate), programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de calculator
legat de istoricul financiar, software de gestiune
financiară, publicații electronice descărcabile,
software de comerț electronic și de plăți
electronice, software de contabilitate.
35. Previziuni și analize economice, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru promovarea
brokerajului de acțiuni și de alte titluri de
valoare, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, administrare de
afaceri, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în domeniul managementului corporatist,
marketing financiar, administrare de registre
financiare, audit financiar, consultanță în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, elaborarea situațiilor financiare,
întocmire de situații financiare profesionale,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri, prezentare de produse financiare în
mijloace de comunicare, pentru vânzarea cu
amănuntul, promovare de servicii financiare și de
asigurări, în numele terților, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de comenzi
online, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, analiză de preț, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
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în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, contabilitate, contabilitate
computerizată, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, audit,
audit contabil, prelucrare de date, servicii
online de prelucrare de date, prelucrare
de date pentru colectarea de date în
scopuri comerciale, servicii de licitație și
licitație inversă, consultanță în management,
asistență în materie de management,
consultanță privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, management hotelier pentru
terți, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, administrarea conturilor
întreprinderilor, administrare, facturare și
regularizare de conturi în numele terților,
elaborare de declarații fiscale (conturi), servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe.
36. Servicii de cliring bancar, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, servicii
de asigurare, servicii de depunere în casete
valorice, servicii financiare, monetare și bancare,
servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, asigurări, colectarea de
fonduri și sponsorizare, servicii de evaluare
financiară, servicii bancare prin internet, achiziție
și transfer de creanțe monetare, acordare de
capital de lucru, servicii de finanțare, operațiuni
bancare comerciale, servicii de informare în
materie de operațiuni bancare, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), tranzacții bancare on-
line, tranzacții și transferuri financiare, servicii
de plată, servicii de conturi bancare și conturi
de economii, furnizare de informații privind
conturile [financiare], furnizare de informații
online privind conturile de investiții, furnizare
de informații prin telefon privind conturile de
investiții, servicii privind debitarea și creditarea
conturilor financiare, brokeraj, investiţii de
capital, strângerea de fonduri caritabile, servicii
de consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară, studii
financiare, servicii financiare, investiţii în fonduri,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,

procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
servicii de fonduri de pensii private, brokeraj
de titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii
bancare de economisire, servicii de trezorerie,
finanțarea avansurilor de trezorerie, servicii de
investiții în titluri de trezorerie, procesare de
plăți pentru bănci, colectare de plăți pentru
produse și servicii, managementul financiar al
plăților de rambursare pentru alte persoane,
servicii de intermediere financiară., servicii de
card bancar, card de credit, card de debit și card
pentru plată electronică, servicii de administrare
a plăților, servicii bancare furnizate în scopul
plătirii facturilor prin telefon, procesarea plăților.
42. Actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, închiriere de software pentru prelucrarea
datelor, servicii it, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
administrare de servere, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţ, amenajare/design interior, găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, închiriere de software de
calculator pentru gestiune financiară, asigurarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
pentru analiza datelor financiare și pentru
întocmirea de rapoarte, dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, proiectare
de hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, cercetare în domeniul
mijloacelor de comunicare sociale, programare
de aplicații multimedia, platformă ca serviciu
(PaaS), gazduire de continut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), dezvoltare software,
programare și implementare, actualizare de
pagini de internet, actualizarea software-ului,
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, consultanță în materie de proiectare
și dezvoltare de software, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte., proiectare de software, analize
computerizate, dezvoltare de rețele informatice,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații, asigurarea posibilității de utilizare
temporară a unui software on-line nedescărcabil
pentru procesarea plăților electronice.
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───────

(210) M 2020 07796
(151) 28/10/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STR.

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 122A, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA & ASOCIATII
I.P. S.R.L., BD. NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE ET. 8, ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Extasy

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24; 26.04.02

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#8707CC), alb (HEX #FFFFFF)

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

9. Aplicații software descărcabile, baze de
date (programe) pentru introducerea, stocarea,
procesarea și preluarea informațiilor, aparate şi
instrumente ştiinţifice, de cercetare, aparate și
instrumente audiovizuale, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi de înregistrare și
stocare digitale sau analogice, muzică digitabilă
descărcabilă, calculatoare și dispozitive
periferice pentru computer, echipamente de
protecţie şi salvare.
16. Produse de imprimerie (afişe publicitare,
afişe tipărite pe hârtie), fotografii.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, servicii de reamintire

a programărilor (lucrări de birou), servicii
de promovare a producătorilor muzicali şi
artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti,
disk-jockey, publicitate, inclusiv publicitate on-
line, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata.
36. Servicii internaționale de tranzacţionare
și schimb de mărfuri pentru terți, cotații
bursiere, schimburi financiare internaționale și
servicii monetare, schimb valutar și consiliere,
servicii integrate de compensare financiară,
servicii de transfer și tranzacție de fonduri
de investiții, operarea piețelor financiare
derivate, servicii financiare derivate și de
tranzacționare referitoare la bitcoin, furnizarea
unei monede virtuale pentru utilizarea de către
membrii unei comunități online prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
financiare, și anume, furnizarea de servicii
de transfer electronic și tranzacționare pentru
o monedă virtuală, tranzacționare financiară
electronică, și anume tranzacționare în domeniul
activelor digitalizate, cum ar fi bitcoins,
criptomonede, jetoane digitale, monede virtuale
și monedă digitală, servicii de asigurare, brokeraj
de asigurare, servicii bancare, sponsorizare
financiară, servicii de strângere de fonduri
caritabile, servicii de card de credit, servicii
financiare referitoare la servicii de carduri de
credit, servicii de scheme și conturi de investiții,
facilități financiare, bancare, de economii, de
plăți și de credit on-line, servicii bancare la
domiciliu și servicii bancare prin internet, servicii
de consiliere, consultanță și informații referitoare
la serviciile menționate anterior.
38. Producţie de programe radio şi tv, difuzare
de muzică, transmitere de fișiere digitale prin
mijloace de telecomunicaţii, furnizarea accesului
la pagini web cu muzică digitală de pe internet,
transmisie video la cerere.
39. Servicii de rezervare de bilete de avion,
furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
transporturi şi călătorii, asigurarea şi facilitarea
accesului la un site web care conţine o listă de
societăţi ce oferă informaţii cu privire la călătorii,
destinaţii de călătorie şi obiective turistice locale
interesante şi atractive, furnizarea de recenzii ale
furnizorilor de servicii de călătorie, destinații de
călătorie și atracții locale printr-o rețea globală de
calculatoare, servicii de transport pentru excursii
turistice.
41. Organizare de spectacole (inclusiv cu
circuit închis), servicii de impresariat, rezervare
de locuri pentru spectacole, închiriere de
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decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, servicii de cluburi de
divertisment sau educaţie, producţie de muzică,
producţie de videoclip-uri muzicale, producţie
de înregistrări muzicale, servicii de editare şi
înregistrare de muzică, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, spectacole de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentaţii de muzică live,
organizare de evenimente muzicale, inclusiv cu
circuit închis, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, actualizare de
software, construirea și întreținerea de site-uri
web, consultanta in inginerie telecomunicatii,
consultanță în programarea computerelor,
consultanță pentru software, consultanță în
domeniul tehnologiei informației (IT), consultanță
privind proiectarea paginilor web, consultanță în
arhitectură, consultanță în proiectarea de site-
uri web, dezvoltare de platforme de calculator,
crearea, dezvoltare, proiectare și actualizare de
pagini web, proiectare de arte grafice, design
industrial, cercetare tehnologică, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
de calculator, servicii externalizate de tehnologia
informației, proiectarea, dezvoltarea și punerea
la dispoziție de motoare de căutare pentru
obținerea de date despre călătorii, inginerie,
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS).

───────

(210) M 2020 07797
(151) 28/10/2020
(732) ANDREI GABOR, STRADA

MARESAL AVERESCU, BLOC
20, SC. A, ET. 1, AP. 3, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, 330011,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
ANSAMBLUL

FOLCLORIC SILVANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități culturale.

───────

(210) M 2020 07798
(151) 28/10/2020
(732) VELVET SKIN SRL, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 27, BL. Y9C,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030436, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Velvet Skin

(531) Clasificare Viena:
27.05.25; 29.01.15; 03.01.06; 03.01.16;
03.01.24

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov,
albastru deschis,bleumarin,verde
deschis, galben, portocaliu, maro, roz

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 07799
(151) 28/10/2020
(732) GEORGE-BOGDAN NEGARĂ,

ALEEA MERCUR NR.2, BL.V3,SC2,
ET.3, AP. 36, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800031, GALAȚI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAILBOAT HUNTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.25; 01.03.01; 18.03.02

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

35. . Publicitate, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, publicitate exterioara, publicitate
radio, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, producție de reclama radio,
publicitate radio şi de televiziune, publicitate şi
reclama prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, producție şi distribuție de reclame la
radio şi la televiziune, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul naval sau a pieselor,
echipamentelor de navigație, furnizarea de
servicii de informare şi consiliere în domeniul
comerțului electronic, servicii de comerț online,

servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere comercială, organizarea
de târguri comerciale, servicii de lobby
comercial.
37. Gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
întreținerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor
servicii de reparații în cazul unei
defecțiuni a vehiculului, transformarea
navelor (recondiţionare), întreţinerea navelor,
dezmembrare de nave, reparare şi întreţinere de
nave, furnizare de informații privind repararea
sau întreţinerea de nave, întreţinerea vehiculelor,
recondiţionarea vehiculelor, vopsirea vehiculelor,
repararea de vehicule nautice, întreţinerea
vehiculelor cu motor, întreţinere şi reparații de
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, reparare şi întreţinere de vehicule
nautice, întreţinere, service şi reparare de
vehicule, servicii de aplicare unui strat protector
de vopsea pe saşiul vehiculelor, reparare şi
întreţinere de vehicule cu motor şi de motoare
ale acestora, inspecția vehiculelor înainte de
întreţinere, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, vopsire de vehicule, vopsire prin
pulverizare, vopsirea metalului prin pulverizare,
vopsire, pentru suprafeţe interioare şi exterioare,
vopsire, interioară şi exterioară, servicii de
pictură decorativă, repararea ceasurilor şi
a ceasornicelor, reparare sau întreţinere de
ceasuri de mână, întreţinere şi reparaţii de
ceasuri de mână, reparare de bijuterii, servicii
de consiliere cu privire la repararea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea
vehiculelor, servicii de consiliere cu privire la
repararea autovehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la montarea motoarelor.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibra optica,
transmisie de podcasturi, furnizarea de camere
de chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, difuzarea prin intermediul televizorului,
servicii de videoconferinţă, transmisia fără fir
(wireless), emisiuni televizate, radiocomunicaţii,
comunicații radio, telecomunicații prin radio,
radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, servicii de radiocomunicaţii, transmisie de
programe radio, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, difuzarea la
radio şi televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, transmitere de programe radio
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şi de televiziune, difuzare de programe de
radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe prin internet, difuzare de programe
de televiziune, telecomunicații, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la forumuri pe internet,
furnizarea de spatii de chat şi forumuri pe
internet.
41. Distribuție de filme, regizarea de filme,
alta decât filme publicitare, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
divertisment radio, producția de programe
radio şi de televiziune, închirierea de
echipament pentru scufundări libere, furnizarea
de facilitați sportive, închirierea de echipament
sportiv, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
divertisment, divertisment televizat, divertisment
pe internet, divertisment online, divertisment
prin filme, divertisment de radio şi televiziune,
organizare de activităţi de divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de activităţi de divertisment, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, servicii
de divertisment legate de sport, furnizarea de
divertisment prin intermediul internetului, servicii
educative, de divertisment şi sportive, servicii de
divertisment pe nave de croaziera, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
organizare şi coordonare de activităţi de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, emisiuni
de radio (programare), producție de emisiuni
de televiziune, servicii pentru producție de
divertisment sub forma de emisiuni de
televiziune, prezentarea de programe de radio,
divertisment de radio şi televiziune, instruire,
servicii de instruire, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, organizarea de cursuri de
instruire pentru turiști, activităţi sportive şi
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2020 07800
(151) 28/10/2020
(732) LEARNABLE SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR.1, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710029,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
COPII REMARCABILI

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, traducere și interpretare,
editare de publicații altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații electronice altele decât
cele publicitare nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line, publicare de broșuri, publicare
de afișe altele decât cele publicitare, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de fișe informative altele
decât cele publicitare, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de jurnale,
publicare de manuale, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet altele decât cele
publicitare, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice altele decât cele publicitare, publicare de
materiale tipărite în domeniul educativ, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet altele decât cele publicitare, publicare
de materiale și publicații tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de povești,
publicare de reviste, publicare de reviste și
cărți, publicare de texte educative, publicare de
texte, publicare electronică on-line de periodice
și cărți, publicare multimedia cu excepţia
textelor publicitare, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare și editare de cărți, publicare
multimedia de cărți, publicare multimedia de
materiale tipărite altele decât cele publicitare,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare și editare de materiale
tipărite altele decât cele publicitare, publicarea
de calendare, publicații de literatură didactică,
scriere și publicare de texte altele decât cele
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publicitare, cu excepția textelor publicitare,
servicii de editare cu excepţia textelor publicitare,
servicii de publicare on-line cu excepţia textelor
publicitare, ateliere recreative, educație și
instruire, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de competiții,
organizare de webinare (instruire), servicii de
divertisment pentru copii, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative.

───────

(210) M 2020 07801
(151) 28/10/2020
(732) INNOVATIVE TRADING CENTER,

BD. IULIU MANIU, NR. 7, CORP 62,
BIROU 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061071, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

awwaline

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.23; 26.03.23; 24.15.15;
24.15.21

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#000000), roşu(HEX #d0021b)

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

8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, arme ascuțite și contondente
cu excepţia armelor de foc, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri acţionate manual).
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare

(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, aparate pentru
bronzat, accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
articole de papetărie și de birou cu excepţia
mobilei, hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, decoraţiuni şi materiale pentru artişti,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale tipărite,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, adezivi pentru papetărie sau menaj
(materiale de lipit), gluten (lipici) pentru papetărie
sau menaj, gume (lipiciuri) pentru papetărie
sau menaj, lipici pentru papetărie sau menaj,
materiale imprimate, acoperitoare pentru tăvi
de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
batistuțe de hârtie, bavete cu mâneci, din
hârtie, bavete din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
cartonașe cu nume pentru mese, cârpe de
șters din hârtie, căptușeli din hârtie pentru
vasul de toaletă, căptușeli parfumate pentru
sertare, căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, covorașe absorbante de
unică folosință pentru dresajul animalelor de
companie, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, decorațiuni din carton pentru
alimente, dischete demachiante din hârtie,
fanioane de hârtie, fețe de masă de hârtie,
fețe de masă din hârtie, fețe din hârtie pentru
masă, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie de bucătărie,
hârtie de protecție pentru cuptor, hârtie de
toaletă, hârtie de împachetat alimente, hârtie
folosită pe mesele de examinare, hârtie igienică,
hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru
șervețele, hârtie pergament, hârtie rezistentă
la grăsimi, suporturi pentru farfurie din carton,
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suporturi pentru farfurie de masă din hârtie,
suporturi din carton pentru indicarea amplasării
veselei, suporturi din hârtie pentru masă,
garnituri de masă din hârtie, lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, feţe de masă din hârtie, pancarte
din hârtie sau carton, placarde din hârtie,
prosoape pentru față fabricate din hârtie,
prosoape de hârtie, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, învelișuri din hârtie pentru
colaci de wc, prosoape de hârtie pentru față,
prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape
din hârtie, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, protectoare din hârtie pentru schimbatul
scutecelor, pungi de gunoi din hârtie, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, role de
hârtie pentru case de marcat, saci de gunoi din
hârtie (pentru uz casnic), saci din hârtie pentru
coșul de gunoi, șervete de masă, din carton,
șervete din hârtie de uz cosmetic, șervetele de
masă din hârtie, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie de pus
sub cești, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de toaletă
din hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele
din celuloză, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, șervețele
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru baie, stegulețe decorative din
hârtie, stegulețe din hârtie, suporturi absorbante
de unică folosință pentru animale de companie,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi din carton pentru pahare, suporturi
din hârtie pentru pahare de bere, suporturi din
mucava pentru pahare, suporturi pentru halbe de
bere, traverse de masă din celuloză, traverse de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri.
20. Culcuşuri și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă
și mobilier, recipiente (containere) și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, accesorii din plastic pentru
scări, adaptor de stivuire (accesorii nemetalice),
agățătoare de oglinzi, nu din metal, agățătoare
de perete din materiale nemetalice, ansambluri
de arcuri (nemetalice) pentru introducere în
perne, ansambluri de arcuri (nemetalice) pentru

introducere în saltele, araci din lemn tare, araci
nemetalici pentru grădină, arcuri confecționate
în principal din plastic, balamale nemetalice,
balamale nemetalice cu acționare prin arc,
balamale nemetalice cu arc, balamale pentru
podea, nu din metal, balamale, care nu sunt
din metal, balustrade pentru cadă, care nu
sunt confecționate din metal, bare de duș
nemetalice, bare de plastic pentru scări, bare
de prindere pentru căzi de baie, nu din metal,
bare de prindere pentru duș, nu din metal,
bare mâner, nemetalice, bare pentru draperii
de duș nemetalice, bețișoare din lemn pentru
bomboane sau înghețată, bobine (care nu
sunt din metal, mecanice sau constituie piese
pentru mașini), bobine din lemn (pentru fire,
mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bobine nemetalice (altele decât piesele
de mașini sau aparate), brățări de identificare
pentru spitale (nemetalice), bolțuri de ancorare,
nu din metal, destinate utilizării la construirea
podurilor, brățări de identificare, nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, capre de tăiat
cu ferăstrăul, nu din metal, capră de tăiat
lemne, cârlige nemetalice pentru baie, catarge
portabile pentru arborat steaguri, nu din metal,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, cârlige cu șurub,
nu din metal, cârlige de agățare a pozelor,
nu din metal, cârlige de siguranță, nu din
metal, cârlige nemetalice, cârlige nemetalice
pentru decorațiuni de perete (gen tapiserii,
covorașe), cârlige nemetalice pentru prosoape,
cârlige nemetalice pentru trapeze, cârlige pentru
agățat genți, nu din metal, cârlige pentru cortina
de duș, cârlige pentru prosoape, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, clame ajustabile
(nemetalice), clanțe din lemn, cobilițe (juguri),
componente de acoperire pentru colțuri, nu
din metal, corniere din plastic, covorașe de
protecție, detașabile, pentru chiuvete, cuie
pentru încălțăminte, nu din metal, discuri și
plăci de suport, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
distanțiere pentru plăci, doage din lemn, dopuri
de cadă din materiale nemetalice, dopuri din
lemn de închidere a robinetului, dopuri din
plastic de închidere a robinetului, dopuri pentru
chiuvete, nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nu
din metal, dopuri pentru căzi, nemetalice, dopuri
pentru tuburi (nemetalice), dopuri pentru dușuri,
nemetalice, elemente nemetalice de protecție
pentru arbori (tuburi), elemente nemetalice de
protecție pentru copaci, etichete din lemn pentru
plante, etichete din plastic, etichete din plastic
pentru identificare plante, etichete din plastic
pentru urechile vitelor, etriere de întindere, nu
din metal, evantai de mână, evantaie de mână,
evantaie pliabile de mână, garnituri pentru uși,
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porți și ferestre, nu din metal, geamanduri de
legare, nemetalice, încuietori și chei, nu din
metal, flori realizate din batoane de trestie,
forme confecționate din materiale plastice
pentru rame de fotografii, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme de plastic pentru fabricarea
săpunului destinate utilizării în producția
comercială, tambure nemecanice nemetalice
pentru furtunuri, garnituri din material plastic,
tobe de înfășurare, nemetalice, nemecanice
pentru furtunuri, glisiere suspendate de plafon
din materiale nemetalice, brățări nemetalice de
identificare, pentru spitale, indicatoare direcție
vânt, nu din metal, inele pentru draperii de duș,
închideri cu inel, altele decât cele din metal,
inele pentru nas de taur (nemetalice), inele
pentru perdele, lanțuri, nu din metal, mânere
de sertar sub formă de inel, care nu sunt din
metal, mânere de sprijin nemetalice, mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare și
mobilier, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere din
lemn pentru sertare, mânere din materiale de
plastic pentru castroane (de la serviciu de masă),
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
plastic pentru uși, întinzătoare (nemetalice) cu
filet, manșoane din materiale nemetalice pentru
bastoane de mers, manșoane pentru susținerea
conductelor (plastic), matrițe de plastic pentru
fabricarea săpunului, muchii de scări din plastic,
mosoare nemetalice cu acționare manuală
pentru furtunuri de grădină, mânere din porțelan,
mânere din porțelan pentru sertare, mânere din
sticlă, mânere din sticlă pentru sertare, mânere
pentru sertare, nu din metal, mânere rotunde
din lemn, mânere rotunde pentru uși, din lemn,
mânere rotunde pentru uși, din porțelan, mânere
rotunde pentru uși, nu din metal, mânere sferice
din plastic, mulaje din ipsos pentru turnarea de
materiale ceramice, opritoare din lemn pentru
uși, opritoare pentru dulapuri, nu din metal,
piese de legătură pentru bastoane, din materiale
nemetalice, plăci funerare din plastic, plăcuțe de
identificare de plastic pentru animale, plăcuțe de
identificare pentru animale, nemetalice, plăcuțe
pentru ușă, nu din metal, plăcuțe protectoare
împotriva murdăririi aplicate pe ușile batante, nu
din metal, protecții din materiale plastice pentru
chiuvetă, prăjini nemetalice, rame nemetalice
pentru plăcuțe de înmatriculare, scuturi de
protecție din materiale plastice pentru copaci,
șaibe din plastic, șaibe elastice din plastic,
sisteme nemetalice de fixare pentru plăcuțe
de înmatriculare, suporturi (nemetalice) pentru
fixarea de plăci, suporturi de șervețele (fixe)
nemetalice, suporturi nemetalice pentru agățat

furtunuri, suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
frânghii de uscat rufe, din lemn sau materiale
plastice, suporturi pentru plante, suporturi
suspendate pentru plante, nu din metal, suporturi
în consolă din materiale nemetalice (altele decât
pentru construcții), tacheți pentru andocare, nu
din metal, tambure nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, șine pentru perdele de duș,
știfturi pentru încălțăminte, nu din metal,
țăruși nemetalici pentru corturi, ventile, nu din
metal, tije de sprijin nemetalice pentru plante
sau copaci, tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tije pentru scări
nemetalice, tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
tobe de înfășurare nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, ventuze (accesorii),
ventuze din plastic, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal,
pentru plante sau copaci, vizoare pentru uși,
nu din metal (fără mărire), gheare de animale,
înlocuitori de baga, bambus, bastoane de
bambus, benzi de lemn, benzi de plută, carapace
de broască țestoasă (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), chihlimbar, bare de chihlimbar
sintetic, coarne artificiale, coarne de animal,
coarne de cerb, coarne de mamifere din familia
cervidae, cochilii de melc de mare, colți de
fildeș (material neprelucrat sau parțial prelucrat),
copite de animale, coral (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), coral neprelucrat, corali,
corn brut sau semiprelucrat, dinți de animale,
fanoane brute sau semiprelucrate, fildeș, fildeș
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
fildeș brut sau semiprelucrat, fildeș vegetal,
fân onigaya (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), imitații de baga, muchii din paie,
împletituri de paie, oase de animale (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), oase de
balenă, os de balenă, paie împletite (cu excepția
rogojinilor), răchită, sidef, cochilii de scoici,
sidef brut sau semiprelucrat, sidef neprelucrat,
spumă de mare, spumă de mare (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), stuf (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), trestie
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
trestie (materiale pentru împletit), trestie indiană,
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat).
21. Articole pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
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porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, ustensile cosmetice și de
toaletă, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, aspersoare
(stropitori), baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capete de stropitori, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, duze de furtun pentru
stropit, duze din plastic pentru pulverizare, duze
pentru furtunuri, duze pentru furtunuri de apă,
farfurii și suporturi pentru ghivece, farfurioare
pentru ghivece de flori, duze de furtunuri pentru
stropit, ghivece de ceramică, ghivece de flori,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, învelitori pentru
ghivece de flori, altele decât cele din hârtie,
jardiniere, mănuși de grădinărit, perii pentru
gazon, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, recipiente pentru compost, de uz
casnic, recipiente pentru flori, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, seringi cu apă pentru
pulverizarea plantelor, seringi pentru flori, seringi
pentru grădină, seringi pentru plante, seringi
pentru seră, seringi pentru stropit flori și plante,
instrumente pentru stropire, robinete pentru
furtunuri de stropire, stropitori, suporturi pentru
buchete, suporturi pentru flori, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
terarii de interior pentru plante, tăvi cu semințe
pentru cultivare, tăvi pentru semințe, vase de
porțelan pentru plante, vase din lut, vase pentru
plante din material plastic, vaze, vaze conice,
vaze de flori din metale prețioase, vaze din lut
pentru podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze
pentru flori, vaze pentru podea, vaze, nu din
metal prețios, acvarii și vivarii, dispozitive pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,

boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii
pentru cai, colivii pentru păsări, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări domestice,
cuști de sârmă pentru animale domestice,
cuști metalice de uz casnic, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, cuști pentru animale de companie,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în natură, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru
cai, inele pentru păsări, jgheaburi, jgheaburi
de apă pentru bovine, jgheaburi metalice
pentru bovine, litiere automate pentru animale
de companie, litiere pentru animale, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
pisici, litiere pentru păsări, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, cuiburi cu ouă, artificiale, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea cailor,
păr de animale (perii și pensule), inele pentru
păsări, piepteni pentru animale domestice,
piepteni pentru cai, produse cu ultrasunete
pentru îndepărtarea păsărilor, recipiente de
băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, troace pentru ovine, troacă
pentru păsări domestice, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, țesale, troace pentru porci,
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vase de băut pentru păsări domestice, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicaţii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, consultanță privind comerțul în barter,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informaţii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea

de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
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tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la prelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de export, servicii ale agențiilor
de import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de

bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziții de produse pentru alte persoane, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii
de import și export, servicii de informare și
consiliere în materie de tarife, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii pentru promovarea exporturilor, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți), servicii de vânzare prin licitație
publică, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
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cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
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dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, 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 referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
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referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, 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, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/10/2020

de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de divertisment, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07802
(151) 28/10/2020
(732) CRETU RIBANA-GIANINA, STR.

STR. CIRIC, NR. 38, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL "IOAN CREȚU"

(531) Clasificare Viena:
22.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Managementul activităților de impresariat
artistic, publicitate, administrarea afacerilor
comerciale.
41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, spectacole muzicale,
organizare de spectacole, organizarea
de spectacole culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și

artistice, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat).

───────

(210) M 2020 07803
(151) 28/10/2020
(732) RICHTER HAUS, STR TICUS NR

1 BL M31 A SCARA 2 ET 2 AP 17
SECTOR 3, BUCURESTI, 034724,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ProMask

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde
deschis, roşu

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

10. Măști pentru utilizarea de către personalul
medical, măști sanitare pentru scopuri medicale,
măști respiratorii pentru respirație artificială,
măști anestezice, măști LED în scopuri
terapeutice, măști faciale terapeutice.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/07755  din 27.10.2020, publicat pe data de 03.11.2020, 

data corectă a depozitului este: 27.10.2020, iar clasele de produse corecte sunt:  

Clasa 29: Peşte; fileuri de peşte; peşte conservat; peşte la conservă; spumă (pastă) 

de peşte; icre de peşte; produse alimentare pe bază de peşte,heringi, sardine, somon, cod 

sărat şi uscat, peşte sărat,caviar, scoici, midii, stridii, raci, crustacee, alge de mare, 

homari, creveţi, languste. 

Clasa 43: Servicii de restaurant; servicii de restaurant cu autoservire; servicii de 

bufet pentru gustări (snack-bar); servicii de bufet; servicii de catering care constau în 

furnizarea de produse alimentare; servicii de cantină; servicii de cafenea. 



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 06510, din 15.09.2020, publicat în data de 
22.09.2020, dintr-o eroare de dactilografiere, denumirea mărcii a fost publicată în mod 
eronat. Denumirea corectă a mărcii este CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
SKANDENBERG-ARMWRESLING. 
 
                                                                                                           
 


