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Cereri Mărci publicate în 10/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02026 30/03/2020 GECKO PROTECT FORCE SRL GECKO PROTECT FORCE

2 M 2020 02060 30/03/2020 WANDERLUST TRAVEL SRL WanderLUST

3 M 2020 02215 30/03/2020 EXCLUSIVE PROMOTION SRL ANTISEPTICA

4 M 2020 02216 30/03/2020 EPISCOPIA SLOBOZIEI SI
CALARASILOR

EPISCOPIA SLOBOZIEI SI
CALARASILOR

5 M 2020 02217 30/03/2020 EPISCOPIA SLOBOZIEI SI
CALARASILOR

PACE VOUĂ !

6 M 2020 02218 30/03/2020 SC ROVIMED PUBLISHING
SRL

CITIM PE SILABE

7 M 2020 02219 30/03/2020 ANDREI VAIDA CITYLIFE SUITES live life

8 M 2020 02220 30/03/2020 TERAPIA S.A. DECANOFORT

9 M 2020 02221 30/03/2020 VALENTIN PICOIU WOK2WOK BY OXFIX

10 M 2020 02222 30/03/2020 SC ALBRAU PROD SA Zimbru

11 M 2020 02223 30/03/2020 SC OPERA STEEL FIER SRL SOLE AGRES

12 M 2020 02224 30/03/2020 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

SUMMER BREEZE

13 M 2020 02226 30/03/2020 IONELA STEFAN
BOGDAN LIVIU STEFAN

FunFox

14 M 2020 02228 30/03/2020 MARIN LUCICA VICTORIA iGel BLUE

15 M 2020 02229 30/03/2020 S.C. AGROCOMERT HOLDING
SA

AGROCOMERT HOLDING

16 M 2020 02230 30/03/2020 OANA-GABRIELA BOIA
ANDRA-OCTAVIA SIMA-
PENCEA

mom o'clock REDEFINING
MOTHERHOOD

17 M 2020 02231 30/03/2020 OXYGAZON SRL SĂNĂTOȘI, înverzim România!
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(210) M 2020 02026
(151) 30/03/2020
(732) GECKO PROTECT FORCE SRL,

PIAŢA MIHAI VITEAZU NR. 11,
BL. A142, ET. 4, SC. B, AP. 30,
JUDEŢUL CLUJ, CAMPIA TURZII,
405100, CLUJ, ROMANIA

(540)

GECKO PROTECT FORCE

(531) Clasificare Viena: 03.11.24; 26.01.04;
26.01.18; 29.01.13

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

clase:
45.  Servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii de gardă de corp, servicii
de gardă, monitorizare de intruziune şi alarme
de securitate, monitorizare de sisteme de
calculatoare pentru scopuri de securitate, servicii
de însoţire în societate (servicii de escortă),
servicii de investigaţii şi de supraveghere cu
referire la siguranţa persoanelor, bunurilor şi
colectivităţilor, servicii de supraveghere şi pază,
consultanţă în servicii de securitate.

───────

(210) M 2020 02060
(151) 30/03/2020
(732) WANDERLUST TRAVEL

SRL, STR. G-RAL. EREMIA
GRIGORESCU NR. 14, CAMERA.2,
JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

WanderLUST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
39. Servicii de touroperatori pentru rezervarea
de călătorii, transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 02215
(151) 30/03/2020
(732) EXCLUSIVE PROMOTION SRL

, STR. PADES NR. 14, AP. 40,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)
ANTISEPTICA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
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curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02216
(151) 30/03/2020
(732) EPISCOPIA SLOBOZIEI SI

CALARASILOR, STR. EPISCOPIEI
NR. 2, JUD. IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
EPISCOPIA SLOBOZIEI

SI CALARASILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02217
(151) 30/03/2020
(732) EPISCOPIA SLOBOZIEI SI

CALARASILOR, STR. EPISCOPIEI
NR. 2, JUD. IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

PACE VOUĂ !

(531) Clasificare Viena: 04.01.03; 01.03.15;
07.01.03; 05.03.13; 05.05.20; 24.09.13;
24.01.18; 24.13.01; 25.01.05

(591) Culori revendicate:roşu, maro, galben,
roz, negru, verde, gri, mov, albastru

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02218
(151) 30/03/2020
(732) SC ROVIMED PUBLISHING SRL,

STR. OITUZ NR. 36, SC. A, AP.
7, JUDEȚUL BACĂU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)
CITIM PE SILABE

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02219
(151) 30/03/2020
(732) ANDREI VAIDA, STR. TEODOSIE

RUDEANU NR. 41, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CITYLIFE SUITES live life
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(531) Clasificare Viena: 07.01.12; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2020 02220
(151) 30/03/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
DECANOFORT

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale pentru pansamente, dispozitive
medicale, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02221
(151) 30/03/2020
(732) VALENTIN PICOIU, STR.

DEZROBIRII NR. 98, CONSTANŢA,
CO, ROMANIA

(540)

WOK2WOK BY OXFIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.07.01; 27.07.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

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

43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2020 02222
(151) 30/03/2020
(732) SC ALBRAU PROD SA, STR.

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

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

(540)

Zimbru

(531) Clasificare Viena: 03.04.05; 03.04.04;
27.05.01; 27.05.17

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

32. Băuturi nealcoolice, bere.
───────
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(210) M 2020 02223
(151) 30/03/2020
(732) SC OPERA STEEL FIER SRL,

STR. PROGRESULUI NR. 4,
JUDEŢ NEAMŢ, COMUNA
SABAOANI, SAT SABAOANI,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
B-DUL UNIRII CENTRU, BL. 16C,
ET. 3, AP. 12, OP 1, CP 52, BUZĂU,
120013

(540)

SOLE AGRES

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

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

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,

servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 02224
(151) 30/03/2020
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHATEL, CH-2000, ELVEȚIA

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

(540)
SUMMER BREEZE

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

34. Vaporizator cu fir pentru țigări electronice
și dispozitive electronice pentru fumat, tutun,
brut sau prelucrat, produse din tutun, inclusiv
trabucuri, țigarete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigarete, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus, înlocuitori
de tutun (fără uz medical), articole pentru
fumători, inclusiv hârtie pentru țigarete și tuburi
pentru țigarete, filtre pentru țigarete, cutii pentru
tutun, tabachere și scrumiere, pipe, aparate
de buzunar pentru rulat țigarete, brichete,
chibrituri, bețe de tutun, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, dispozitive electronice pentru
fumat, țigarete electronice, țigarete electronice
ca substitut pentru țigaretele tradiționale,
dispozitive electronice pentru inhalarea nicotinei
ce conțin aerosoli, vaporizatoare orale pentru
fumători, produse din tutun și produse
bsubstituibile tutunului, articole pentru fumători
pentru țigarete electronice, piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior, dispozitive
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pentru stingerea țigaretelor încălzite și a
trabucurilor precum și a bețelor de tutun
încălzite, carcase pentru țigarete electronice
reîncărcabile.

───────

(210) M 2020 02226
(151) 30/03/2020
(732) IONELA STEFAN, BD NICOLAE

GRIGORESCU NR. 55, BL. M1,
SC. C, ET. 4, AP. 98, SECTOR
3, BUCURESTI, 030446,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BOGDAN LIVIU STEFAN, CALEA
FERENTARI NR. 12, BL. 119D, SC.
2, AP. 63, SECTOR 5, BUCURESTI,
051861, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FunFox

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.01.08; 19.01.25

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02228
(151) 30/03/2020
(732) MARIN LUCICA VICTORIA, STR.

ZORILOR NR. 9, JUDEŢUL ILFOV,
DOMNEŞTI, 077090, ROMANIA

(540)

iGel BLUE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

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

clase:
5. Șervețele dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele.

───────
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(210) M 2020 02229
(151) 30/03/2020
(732) S.C. AGROCOMERT HOLDING

SA, STR. C. BREDICEANU NR. 2,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, 300077,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AGROCOMERT HOLDING

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 15.01.22

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

clase:
7. Utilaje agricole, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole.
37. Reparații utilaje, reparații sau întreținere de
mașini și utilaje de recoltat.

───────

(210) M 2020 02230
(151) 30/03/2020
(732) OANA-GABRIELA BOIA, STR.

GEORGE VALENTIN BIBESCU
NR. 10, BL. 12/1, SC. 1, ET. 3,
AP. 13, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ANDRA-OCTAVIA SIMA-PENCEA,
STR. MIRCEA ELIADE NR. 16,
VILA 10, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

mom o'clock REDEFINING
MOTHERHOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.06; 02.05.23

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
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vânzarea cu amănuntul, publicitate, marketing,
organizarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și/sau publicitare, furnizarea unei
piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, servicii de registru
de cadouri, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor.
41. Educaţie și instruire pentru copii, educatie
pentru mame și viitoare mame, educație pentru
tați și viitori tați, instruire pentru părinți cu privire
la creșterea copiilor, oferirea de cursuri de
educație prenatală și puericultură, divertisment
pentru copii si parinti, activităţi sportive și
culturale pentru copii și părinți, organizarea de
cursuri de gimnastică prenatală, organizarea
de cursuri de dans prenatal, instruire in yoga,
organizarea de cursuri de muzică și ateliere
muzicale pentru copii și părinti, organizarea
de cursuri de dans, organizarea de cursuri și
ateliere de învățare de limbi străine, pentru
copii, organizarea și susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, informaţii
despre educaţie, servicii de tabere de vacanţă
(educație și divertisment), servicii oferite de
grădinițe (educație și divertisment), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, producția de emisiuni de
radio și de televiziune, prezentarea prestaţiilor
live, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), furnizarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, furnizare
de spații de recreere, sub formă de spatii
de joacă pentru copii, furnizare de instalații
de joacă pentru copii, furnizare de servicii
educaționale și de divertisment pentru copii
prin intermediul grupurilor de joacă, servicii
de educație referitoare la arta culinară,
servicii educative în materie de acordare a
primului ajutor, organizarea de petreceri pentru
copii (divertisment), furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere pentru
copii și părinți, servicii de pictură pe față,
instruire în pictură, servicii de animatori pentru
copii, spectacole cinematografice, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii, servicii
de club (divertisment sau educaţie), predarea

gimnasticii, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, instruire practică [demonstraţii],
închirierea de jucării, servicii jurnalistice, servicii
de loc de joaca mobil, cu facilități pentru copii
mici (educatie și divertisment), instruire pentru
părinți sub forma organizării de grupuri de
sprijin pentru părinți, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul educației, teatru pentru copii,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, scrierea de texte, cu excepția
celor publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de creşă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de tabere de vacanţă (cazare
și hrană), servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii oferite de o terasa (servicii de
furnizare de alimente şi băuturi), furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, îngrijire
de copii preșcolari și sugari în centre de îngrijire
de zi.

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

(540)
SĂNĂTOȘI, înverzim România!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Campanii de marketing, dezvoltare de
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea de campanii promoționale
în afaceri, servicii de consultanță în afaceri
privind gestionarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, publicitate, gestiunea afacerilor
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comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────


