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Cereri Mărci publicate în 04/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08829 23/12/2020 STIMPEX S.A. 98+NanoActiv

2 M 2020 09011 23/12/2020 GRADINITA MARIPOSA KIDS MARIPOSA

3 M 2020 09111 22/12/2020 BEATRICE IOANA POPA
BEATRICE BELIZARIE

BEYOUTIFUL

4 M 2020 09166 22/12/2020 DINALUCRI SRL DLC

5 M 2020 09288 22/12/2020 S.C. HERLITZ ROMANIA S.R.L. Protect by Herlitz

6 M 2020 09289 22/12/2020 SC BRAFLEX SRL BRAFLEX

7 M 2020 09290 22/12/2020 NARCIS VIVIAN ZĂVOIANU FINE FOOD EXPERT
masterpiece gourmet

8 M 2020 09291 22/12/2020 HORNBACH Baumarkt AG FĂURAR Lumea este atelierul
tău

9 M 2020 09292 22/12/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Original Frutti Fresh

10 M 2020 09293 22/12/2020 TR IT TEAM SRL Curentarie

11 M 2020 09294 22/12/2020 FISH 99 SRL NATURA CIBUM

12 M 2020 09295 22/12/2020 VALENTIN ANDREI ENESCU
DRAGOS DORIN IOSIF

ZeZe Bistro

13 M 2020 09296 22/12/2020 S.C. BUNEXIM S.R.L. BUNEXIM

14 M 2020 09297 22/12/2020 MOPAN SUCEAVA S.A. HOTEL RACOVA

15 M 2020 09298 22/12/2020 ANTONIOS BAMPAMETIS Șari Neni

16 M 2020 09301 22/12/2020 ART DENTAL PĂUNEȚ SRL ART DENTAL by Păuneț

17 M 2020 09302 22/12/2020 ELIT SRL Salam de Vară Uscat Plin De
Carne elit ALEGE AUTENTIC
ALEGE

18 M 2020 09303 22/12/2020 SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREŞTI STB SA

Bpay CĂLĂTORIE FACILĂ CU
PLATA MOBILĂ

19 M 2020 09304 22/12/2020 LUCIAN CALARASU ULTIMA Brewery

20 M 2020 09305 22/12/2020 S.C. ANIAMI'S BOUTIQUE
S.R.L.

Aniami's BIJUTERII DIN
AMINTIRI

21 M 2020 09306 22/12/2020 ASOCIATIA SZEKELY GOBEK-
NENE SECUIESTI

CSÍKSZENTGYÖRGYI
SZÉKELY GÓBÉK

22 M 2020 09307 23/12/2020 RAIFFEISEN BANK SA Smart Market

23 M 2020 09308 23/12/2020 CARLSBERG A/S Carlsberg Luma
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 09309 23/12/2020 ETEX BUILDING

PERFORMANCE S.A.
StratoX

25 M 2020 09310 23/12/2020 VINEXPORT SA FOCSANI AXA

26 M 2020 09311 23/12/2020 NATURPHARMA BULARIA
EOOD SRL

NANO D3

27 M 2020 09312 23/12/2020 SC ALT ALECO GROUP SRL AlecoAir

28 M 2020 09313 23/12/2020 NICORESCU STELICĂ -
PENSIUNE ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Grand Marquis

29 M 2020 09314 23/12/2020 MARCIP TECH S.R.L. MT Industrial design

30 M 2020 09315 23/12/2020 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
NUTRITIE, FITNESS SI
SANATATE

ARNFS ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
PENTRU NUTRIȚIE, FITNESS
ȘI SĂNĂTATE ROMÂNIA

31 M 2020 09316 23/12/2020 CONSTANTIN-ADRIAN
DUMITRESCU

CRAMA DUMITRESCU
LEGIONAR

32 M 2020 09317 23/12/2020 RCS & RDS S.A DANCE FM

33 M 2020 09318 23/12/2020 SC SANMED SRL SANMED

34 M 2020 09319 23/12/2020 VIERU CATALIN
CALOEANU CRISTIAN

H 7 CAI

35 M 2020 09320 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
CADASTRU ȘI PUBLICITATE
IMOBILIARĂ

36 M 2020 09321 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ ȘI
EXTRAJUDICIARĂ

37 M 2020 09322 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
ARBITRAJ

38 M 2020 09323 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ a
PROFESIILOR LIBERALE

39 M 2020 09324 23/12/2020 JUSTIȚIE XXI SRL MY JUSTICE DIGITAL LEGAL
SOLUTIONS

40 M 2020 09325 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL Conferința națională de
DREPTUL URBANISMULUI și
AMENAJAREA TERITORIULUI

41 M 2020 09326 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ de
PROCEDURĂ CIVILĂ

42 M 2020 09327 23/12/2020 TIMO SERV SRL Rotițe Ronțăilă
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2020 09328 23/12/2020 S.C. UNIVERSUL JURIDIC

S.R.L.
CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, INDUSTRIALĂ
- MĂRCI ȘI INDICAȚII
GEOGRAFICE

44 M 2020 09329 23/12/2020 S.C. ENGAY FOODS S.R.L. Nutric

45 M 2020 09330 23/12/2020 NICOLAE CIRSTEA PT PRIVACY &/vs.
TRANSPARENCY în activitatea
profesiilor liberale

46 M 2020 09331 23/12/2020 S.C. UNIVERSUL JURIDIC
S.R.L.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

47 M 2020 09332 23/12/2020 NICOLAE CIRSTEA Academia Universul Juridic

48 M 2020 09333 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ de
DREPT CIVIL

49 M 2020 09334 23/12/2020 NICOLAE CIRSTEA Revista Universul Juridic

50 M 2020 09335 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE DREPT PENAL ȘI
PROCEDURĂ PENALĂ

51 M 2020 09336 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
DREPT ADMINISTRATIV

52 M 2020 09337 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL

53 M 2020 09338 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE DREPT PENAL AL
AFACERILOR

54 M 2020 09339 23/12/2020 REHAU POLYMER SRL INSTALATHOR

55 M 2020 09340 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL FORUMUL DE DREPT BANCAR

56 M 2020 09341 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚA NAȚIONALĂ
PREVENIREA ȘI
COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR

57 M 2020 09342 23/12/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

PAMPERS HARMONIE NAPPY
PANTS

58 M 2020 09343 23/12/2020 REHAU POLYMER S.R.L. MONTATHOR

59 M 2020 09344 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL FORUMUL DE DREPTUL
MUNCII ȘI SECURITĂȚII
SOCIALE

60 M 2020 09345 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL CONFERINȚELE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
61 M 2020 09346 23/12/2020 UNIVERSUL JURIDIC SRL Conferințele Universul Juridic

62 M 2020 09347 23/12/2020 BUNEA CONSTANTIN-DORIN FERMA BUNEA
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(210) M 2020 08829
(151) 23/12/2020
(732) STIMPEX S.A., STR. NICOLAE

TECLU, NR. 46-48, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032638,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
98+NanoActiv

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

9. Măşti de protecţie.
───────

(210) M 2020 09011
(151) 23/12/2020
(732) GRADINITA MARIPOSA KIDS,

STR. NAUM RÂMNICEANU, NR.
37, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011616, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARIPOSA

(531) Clasificare Viena:
09.05.12; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru, mov, verde, turcoaz,
portocaliu, maro

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

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

───────

(210) M 2020 09111
(151) 22/12/2020
(732) BEATRICE IOANA POPA, STR.

ION CREANGĂ, NR. 6C, NL. 87,
SC. 1, ET. 4, AP. 20, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BEATRICE BELIZARIE, STR.
VIRGIL PLEȘOIANU NR. 96, ET.
1, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
BEYOUTIFUL

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

3. Apă de lavandă, apă de parfum, apă de
toaletă, apă parfumată, creme aromoterapeutice
de uz cosmetic, creme parfumate de uz
cosmetic, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate de uz cosmetic, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor nemedicinale,
preparate și tratamente pentru păr de uz
casnic, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme BB
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp (cosmetice), măști cosmetice de curățare
pentru față (cosmetice), preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii nemedicinale, preparate
pentru spălat, de uz personal nemedicinale,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru piele,
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produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare nemedicinale,
produse pentru curățenie și igienă personală
nemedicinale, pudră cremoasă pentru față,
pudră de mâini, seruri de uz cosmetic, serumuri
de înfrumusețare, spume de curățare a pielii,
spume de curățare pentru corp, spume pentru
duș, spumă de baie și de duș, uleiuri de
baie și duș (nemedicinale), uleiuri de duș
nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri de
masaj pentru față (nemedicinale), uleiuri pentru
corp şi pentru faţă (nemedicinale), uleiuri
pentru masaj corporal (nemedicinal), unt de
față, apă de colonie, unt pentru faţă şi corp,
șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, șervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), șervețele
pentru curățare utilizate pentru igiena intimă
feminină, șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, arome, extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat (nemedicinale),
aromatizanți pentru parfumuri, produse de
toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
10. Lămpi cu arc de mercur pentru uz
terapeutic, aparate folosite în termoterapie,
aparate de masaj acţionate electric, aparate
de masaj prin împachetări termice, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, lămpi de
căldură de uz medical, instrumente de masaj
manual, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea mușchilor, aparate pentru
tratamente cu căldură, aparate de masaj
pentru scalp, aparate de masaj pentru scalp
care funcționează cu baterii, aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, aparate
pentru stimularea terapeutică a corpului, aparate
pentru vibromasaj, vibratoare cu aer cald

pentru uz medical, instrumente de chiropraxie,
centuri medicale electrice, aparate de masaj
pentru picioare, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj pentru gât, aparate
de masaj, role de spumă pentru masaj, aparate
electronice de stimulare pentru fizioterapie,
comprese termoelectrice de uz medical, role
de masaj electrice, dispozitive pentru mobilitate,
aparate electrice pentru terapie cu frecvențe
joase, aparate de masaj pentru spate,
aparate pentru terapie galvanică, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate pentru
tonifierea terapeutică a mușchilor, benzi de
kinesiologie, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, echipament pentru
exerciţii fizice., aparate pentru tonifierea
terapeutică a corpului, aparate pentru terapia
prin acupresiune, aparate terapeutice cu aer
cald, paturi de masaj de uz medical, scaune
de masaj, lămpi cu raze ultraviolete pentru
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, electrozi pentru neurostimularea
electrică transcutanată, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate electrice
de masaj pentru uz casnic, benzi pentru
acupresură, aparate de masaj pentru ochi, lămpi
cu cuarț pentru uz medical, aparate pentru
utilizare în tonifierea mușchilor pentru reabilitare
medicală, aparate pentru fototerapie, stimulatori
neuromusculari, radiatoare cu infraroșii pentru
uz terapeutic, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate pentru masaje
estetice, aparate de electrostimulare utilizate în
tratamentul terapeutic, aparate electrice pentru
masaje estetice, echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de slăbire, pernuțe de masaj
termal, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate cu infraroșii de uz medical, aparate
de masaj acționate electric, dispozitive pentru
masajul corporal.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
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prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi online,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 09166
(151) 22/12/2020
(732) DINALUCRI SRL, STR. LOZOVENI

NR. 115, CONSTRUCȚIE C2, HALA
2, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

DLC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

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

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

2. Cartușe cu cerneală solidă (încărcate)
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe
cu jet de cerneală (umplute), cartușe cu
toner pentru folosirea la calculator (umplute),
cartușe cu tuș, umplute, pentru imprimante,
cartușe de cerneală, umplute, pentru faxuri,
cartușe de imprimantă (încărcate) pentru
dispoztive de imprimare electronică, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare fotografice,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
matriciale, cartușe de toner pline pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de toner,
umplute, pentru faxuri, cartușe de toner, umplute,
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe

de toner, umplute, pentru imprimante laser,
cartușe de toner, umplute, pentru mașini
de imprimat, cartușe umplute cu cerneală
comestibilă, pentru imprimante, cartușe umplute
cu toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cartușe umplute cu toner pentru imprimante
de calculator, cerneală pentru imprimante și
xeroxuri, cerneluri pentru copiatoare, cerneluri
de imprimerie, cerneală sub formă de cartușe,
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini
de fotocopiat, toner în cartuș pentru dispozitive
de imprimare computerizată, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante cu laser.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: cartușe cu
cerneală solidă (încărcate) pentru imprimante
cu jet de cerneală, cartușe cu jet de
cerneală (umplute), cartușe cu toner pentru
folosirea la calculator, cartușe cu tuș, umplute,
pentru imprimante, cartușe de cerneală,
umplute, pentru faxuri, cartușe de imprimantă
(încărcate) pentru dispoztive de imprimare
electronică, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare electrostatice, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
termice, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare fotografice, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante matriciale,
cartușe de toner pline pentru imprimante
și fotocopiatoare, cartușe de toner, umplute,
pentru faxuri, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante cu jet de cerneală, cartușe de
toner, umplute, pentru imprimante laser, cartușe
de toner, umplute, pentru mașini de imprimat,
cartușe umplute cu cerneală comestibilă, pentru
imprimante, cartușe umplute cu toner (pentru
imprimante și fotocopiatoare), cartușe umplute
cu toner pentru imprimante de calculator,
cerneală pentru imprimante și xeroxuri, cerneluri
pentru copiatoare, cerneluri de imprimerie,
cerneală sub formă de cartușe, cerneluri (toner)
pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, cartușe de toner (încărcate)
pentru imprimante cu laser.

───────
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(210) M 2020 09288
(151) 22/12/2020
(732) S.C. HERLITZ ROMANIA S.R.L.,

STR. DEPOZITELOR NR. 22,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540240, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Protect by Herlitz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.13.25

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ED1C24), albastru (HEX #0033A1),
alb (HEX #FFFFFF)

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

3. Produse pentru curățenie și igienă personală,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
geluri hidratante (produse cosmetice), creme,
loțiuni și geluri hidratante pentru uz cosmetic.
5. Dezinfectante folosite pentru igienă, geluri
antibacteriene, dezinfectanți și antiseptice, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool.
9. Articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor.

───────

(210) M 2020 09289
(151) 22/12/2020
(732) SC BRAFLEX SRL, STR. GEN.

EREMIA GRIGORESCU NR. 6,
JUDETUL BRASOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BRAFLEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu

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

7. Roboți industriali, generatoare de curent,
generatoare de electricitate, foarfecă de
descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
pompe, compresoare și suflante (mașini),
aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare
și scări rulante, vinciuri, transportoare și benzi
rulante, roboți pentru manevrarea barelor, roboți
pentru transferul pieselor de prelucrat, role sub
formă de componente a liniilor de ambare
(mașini), roți de transmisie care includ lagăre
(componente ale mașinilor), separatoare de
tablă (mașini), separatoare robotice, mașini de
sortat pentru industrie, tambure de înfășurat
furtunuri, trolii (mașinide ridicat), platforme de
lucru autopropulsate, platforme de lucru cu
acționare electrică, platforme de lucru la înălțime,
platforme hidraulice autopropulsate, platforme
mobile (electrice), roboți de manipulare
automatizați pentru încărcarea și descărcarea
de produse, roboți de transport, roboți
pentru alimentare cu piese de prelucrat,
mecanisme de deschidere și închidere, mașini
pentru manipularea containerelor, mașini pentru
paletizare, mașini pentru ridicarea greutăților,
mașini pentru sortarea loturilor, mașini pentru
stabilizarea paleților, mașini pentru transportul
paleților, mașini transportoare, mecanisme
robotice pentru transportare, motoare de troliu,
paletizoare (mașini), mașini de transport, mașini
pentru încărcare, mașini de împachetat, mașini
de ambalare, mașini de bobinat, mașini de
derulare, mașini de divizat, mașini de sortare,
altele decât cele pentru bani, mașini de stivuit,
mașini de încărcare, aparate de manipulare
(încărcare și descărcare), manipulatoare
(mașini), manipulatoare industriale (mașini),
mașini de alimentare, mașini de alimentare
pentru prese, mașini de împachetat, mașini
pentru împachetat, depaletizatoare (mașini),
derulatoare de bobine (mașini), dispozitive
de bobinat (mecanice), dispozitive de
fixare a pieselor de prelucrat (mașini),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, dispozitive pentru schimbarea paleților
pentru mașini unelte, echipamente pentru
manipularea materialelor, bobine acționate cu
arc, bobine pentru furtun de aer (mecanice),
alimentatoare oscilante (mașini), alimentatoare
pentru cazane de mașini, alimentatoare
radiale(mașini), mașini pentru ambalat, aparate
de manipulare automată, aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, benzi rulante,
unități de comandă și control al procesului
(mecanice), unități de comandă și control
al procesului (pneumatice), ustensile pentru
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mașini-unelte, vibratoare (mașini) de uz general,
mașini pentru vopsit, aparate de vulcanizare,
vârfuri de scule percutante pentru mașini,
unelte (organe de mașini), unelte electrice
portabile, unelte hidraulice, unelte industriale
pneumatice, unelte mecanice, unelte modulare
pentru mașini, unelte pentru mașini-unelte,
unelte pneumatice, unelte pneumatice (mașini),
unelte rotative (mașini), unelte utilizate cu
mașini-unelte, unități de comandă și control
al procesului (hidraulice), tije canelate (piese
pentru mașini), tocătoare (mașini), unelte
acționate cu motor, unelte acționate electric,
unelte acționate mecanic, unelte electrice, roboți
pentru mașini-unelte, scule electrice, stații de
prelucrare cu comandă numerică prevăzute
cu un schimbător automat de unelte, mașini
suflante, prese cu acționare pneumatică, prese
de asamblaj, prese de plăci fibrolemnoase
(mașini), prese pentru prelucrarea substanțelor
chimice, mașini pentru racordarea rachetelor,
roboți industriali pentru prelucrarea lemnului,
roboți industriali pentru prelucrarea materialelor
plastice, mașini de răsucit șnururi, mori și
mașini de râșnit, mașini-unelte de precizie
sub formă de piese ale unor seturi, mașini
unelte pentru comercializare sub formă de set,
mașini-unelte pentru industria de prelucrare a
materialelor plastice, mecanisme robotice pentru
prelucrarea metalului, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, mașini pentru șnuruire,
mașini robotizate de finisare, mașini robotizate
de închidere, mașini tocătoare, mașini-unelte,
mașini-unelte cu comandă numerică, mașini-
unelte cu carbură de wolfram, mașini-
unelte de precizie, mașini-unelte de precizie
pentru prelucrarea materialelor, mașini-unelte de
precizie pentru realizarea mecanizată a pieselor
de prelucrare, mașini pentru placare, mașini
pentru producerea și procesarea materialelor,
mașini pentru prelucrarea foilor de metal, mașini
pentru producerea de recipiente, mașini pentru
producția în masă a dispozitivelor cu afișaj cu
cristale lichide, mașini pentru producție în masă
cu cipuri de memorie, mașini pentru inserarea
de tuburi, de uz industrial, mașini pentru
fabricarea ambalajelor, mașini pentru fabricarea
uneltelor, mașini pentru ascuțire și realizat
matrițe, mașini pentru confecționare de unelte,
mașini pentru desfășurarea tiparelor, mașini
pentru fabricarea matrițelor, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini destinate utilizării
în procesul de fabricație al circuitelor electrice
și electronice, mașini electrice rotative, mașini
folosite la asamblare, mașini de rectificat, mașini

de filtrat, separatoare și centrifuge, mașini de
cusut pentru textile și piele, mașini de făcut chei,
cuțite demontabile folosite la uneltele manuale
cu acționare electrică, cuțite demontabile rotative
(mașini), unelte de prindere pentru fixarea
pieselor în timpul prelucrării, unelte de rabotat
(piese pentru mașini), ungător (mașini), unități
de angrenaj pentru transmiterea de energie
(altele decât cele pentru vehiculele terestre),
unități de angrenaj montate pe arbore (altele
decât cele pentru vehicule terestre), unități de
alimentare pentru mașini de mărunțit, tuburi
carotiere (mașini-unelte), transmisii diferențiale
pentru mașini, altele decât pentru vehicule
terestre, transmisii pentru mașini, altele decât
pentru vehicule terestre, troliuri acționate pe
bază de motor, tije de piston, tije de împingere
pentru motoare, tije împingătoare (componente
ale motoarelor de autovehicule), lanțuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehicule
terestre), transmisie multiplicatoare în trepte
pentru mașini, altele decât pentru vehicule
terestre, transmisii articulate pentru mașini,
altele decât pentru vehicule terestre, transmisii
de mașini, altele decât pentru vehicule terestre,
tambure de mașini, suporturi de unelte pentru
mașinile de prelucrare a metalelor (componente
ale mașinilor), suporturi magnetice pentru
mașini unelte, suporturi pentru cricuri hidraulice,
suporturi pentru mașini unelte, suspensii pentru
motoare cu ardere internă (piese pentru motoare
cu ardere internă), tacheți pentru motoare,
tambure cu site (componente ale mașinilor),
șuruburi cu bile, șuruburi pentru eliberarea
presiunii sub formă de piese de mașini, supape
hidraulice, supape metalice de siguranță (piese
de mașini), supape de reținere (componente ale
mașinilor), supape de închidere (componente
ale mașinilor), supape (componente ale
pompelor), sisteme de transmisie pentru mașini,
statoare (componente ale mașinilor), șnecuri
de evacuare de aer comprimat (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare de materiale
gazoase (piese pentru mașini), șnecuri de
evacuare de materiale lichide (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare pentru lichide
hidraulice (piese pentru mașini), servomotoare
(componente ale mașinilor), servosupape, șine
de ghidare suspendate (piese pentru mașini),
servomecanisme (componente ale mașinilor),
port-scule (organe de mașini), rotoare, rulmenți
cu ace (componente ale mașinilor), rulmenți cu
bile (componente ale mașinilor), rulmenți pentru
mașini (componente ale mașinilor), rulmenți
pentru motoare (componente ale mașinilor),
rulmenți și bucșe (piese de mașini), roți și șenile
pentru mașini, role camă (piese de mașini),
role de curele de distribuție (părți de motoare),
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role pentru transportoare, roți de transmisie
(componente ale mașinilor), roți de transmisie
(părți de motoare cu combustie internă), roți
de transmisie ca piese de mașini, roți de
transmisie cu curea, roți de transmisie de
dinam pentru vehicule, roți de transmisie pentru
curelele de transmisie ale mașinilor industriale,
roți de transmisie pentru curelele de transmisie
electrică ale mașinilor agricole, roți dințate
basculante, altele decât cele pentru vehicule
terestre, roți montate pe arborele cu came,
regulatoare (organe pentru mașini), regulatoare
de motor (componente ale mașinilor), segmenți
de pistoane, piese mecanice de motoare
pentru vehicule terestre, piese pentru tren de
roți dințate, altele decât cele pentru vehicule
terestre, piese turnate din fontă pentru țevi
(piese pentru mașini), pinioane (altele decât
cele pentru vehicule terestre), pinioane de
pornire, altele decât pentru vehiculele terestre,
pinioane pentru arbore cotit, care constituie
componente ale sistemului de distribuție auto,
pistoane (organe de mașini sau de motoare),
pistoane pentru motoarele mașinii, pistoane-
plonjor (piese de mașini), perii (piese de
mașini), organe de transmisie pentru mașini, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre, osii
(piese de mașini), osii pentru mașini unelte,
pensete (piese de unelte electrice), pistoane
de motoare, motoare pentru mașini de frezat
și șlefuit, motoare pentru mașini, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, motoare electrice
pentru mașini, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), mese de lucru mobile pentru
piese de prelucrat (mașini), mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (piese de mașini),
mese de lucru pentru mașini, mese rotative
pentru mașini-unelte, monturi anti-vibrații pentru
mașini, monturi pentru rulmenți, mecanisme
de acționare pentru mașini, mecanisme de
acționare pentru mașini unelte, matrițe de
cauciuc (părți de mașini), manivele (organe de
mașini), mașini de retezat pentru uz industrial,
mașini de strângere, mașini de înșurubat
buloane, mașini pentru determinarea poziției
pieselor de prelucrat, mecanism ghidare (piese
pentru mașini), mecanisme de acționare (mașini,
unelte), lanțuri de transmisie pentru mașini, altele
decât cele pentru vehicule terestre, legături
de direcție pentru mașini, lubrificatoare (piese
de mașini), magnetouri de aprindere, mandrine
(organe de mașini), mânere folosite ca părți
componente ale mașinilor unelte, lagăre (organe
de mașini), lagăre (organe de mașini sau de
motoare), lanțuri de transmisie, altele decât cele
pentru vehicule terestre, lanțuri de distribuție,
altele decât cele pentru vehicule terestre, lagăre

(componente ale mașinilor), motoare hidraulice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
îmbinări articulate, grupuri electrogene pentru
motoare, gredere (mașini sau piese pentru
mașini), piese de ghidare pentru mașini, garnituri
metalice pentru conducte (piese de motor),
garnituri metalice pentru motoarele vehiculelor,
garnituri metalice pentru tuburi (piese de motor),
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
garnituri pentru motoarele cu combustie internă,
fusuri pentru războiul de țesut, garnituri de
chiulasă, garnituri de frână (piese pentru mașini),
flanșe cu ax (piese de motor), dispozitive
pentru indexarea pieselor de prelucrat (piese
pentru mașini), distribuitoare pentru motoare
de vehicule, dispozitive electrice de acționare
pentru mașini, dispozitive electronice de
acționare pentru motoare, dispozitive hidraulice
de comandă pentru mașini, dispozitive hidraulice
de comandă pentru motoare, dispozitive pentru
determinarea poziției pieselor de prelucrat
(piese pentru mașini), dispozitive de acționare
pentru mecanisme, dispozitive de antrenare
pentru utilaje, dispozitive de acționare rotative
și lineare, curele pentru motoare, cuțite
(organe de mașini), demaroare pentru motoare,
cuplaje pentru mașini, cuplaje pentru mașini-
unelte, curele de mașini, cuplaje (părți
de motoare), culbutoare (componente ale
motoarelor de mașini), culbutoare (componente
ale motoarelor), culbutoare (piese pentru
mașini), culbutoare (piese de motoare), cuplaje
cardanice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, cuplaje cu roți dințate pentru mașini,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
cuplaje de arbori, nu pentru vehicule terestre,
cuplaje de mașini (altele decât cele pentru
țevi), cuplaje de pornire pentru mașini, altele
decât cele pentru vehicule terestre, conducte de
cupru (piese pentru mașini), conducte metalice
de branșare (piese de motor), convertizoare
catalitice, componente de frână pentru mașini,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
colectoare (piese de motor), lanțuri de comandă,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
dispozitive de comandă pentru mașini sau
motoare, cilindri (piese pentru mașini), chiulase
(piese pentru mașini), cilindri de mașini, cilindri
de motoare, carcase de mașini (componente
ale mașinilor), carcase de motor (componente
ale mașinilor), carcase de rulmenți (componente
ale mașinilor), carcase de susținere pentru
mașini (componente ale mașinilor), carcase
pentru bucșe cu bile (componente ale mașinilor),
carcase pentru cutia de viteze (altele decât cele
pentru vehicule terestre), carcase pentru mașini
industriale (componente ale mașinilor), cartere
pentru mașini, motoare, cartere pentru mașini și
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motoare, caneluri (evolvente) (piese de mașini),
caneluri (pătrate) (piese de mașini), capete de
fațetare, carburatoare, bujii pentru motoarele de
vehicule, bobine (piese pentru mașini), bobine
pentru mașini, bolț de piston, bride pentru
adaptoarele axului pentru mașini-unelte, bucșe
cu bile, bucșe de arc (piese pentru mașini),
bujii, biele (piese de motoare cu combustie
internă), biele de motor, biele pentru mașini,
blocuri motor (piese pentru mașini), blocuri
motoare pentru automobile, arbori de transmisie
pentru vehicule acvatice, arbori de turbină (piese
pentru mașini), arbori pentru bucșe cu bile,
arbori pentru mașini, arcuri (componente ale
mașinilor), articulații sferice, bancuri de tăiere
pentru fierăstraie ca piese de mașini, cuplaje de
arbori (mașini), arbori cardanici, arbori cu came,
arbori cu came pentru aeronave, arbori cu came
pentru mașini, arbori cu came pentru motoare
de vehicule, arbori cu came pentru vehicule de
apă, arbori cu camă pentru motoare, arbori de
mașini, alții decât cei pentru vehicule terestre,
arbori de transmisie pentru mașini, alții decât
cei pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule aeriene, arbori de transmisie, cu
excepția celor pentru vehicule terestre, cuzineți
antifricțiune pentru mașini, ansambluri pompă-
motor, dispozitive antipoluare pentru motoare,
dispozitive de antrenare (organe de mașini),
aparate de indexare, apărătoare de lanț (piese
de mașini), amortizoare (organe de mașini),
amortizoare de zgomot (piese de mașini),
angrenaje cu melc pentru utilaje, angrenaje
de transmisie pentru mașini, angrenaje pentru
lifturi, angrenaje pentru mașini, ansambluri de
supape metalice (componente ale mașinilor),
ambreiaje pentru mașini, alternatoare pentru
vehicule terestre, actuator (acționări) liniare,
actuator (acționări) hidrostatice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenții de import și export, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de achiziții, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,

administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 09290
(151) 22/12/2020
(732) NARCIS VIVIAN ZĂVOIANU, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 25,
JUDETUL PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

FINE FOOD EXPERT
masterpiece gourmet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plata per
click, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
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negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de intermediere comercială,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, marketing, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de comerţ și regruparea în avantajul
terților a produselor alimentare cuprinse în
clasele 29 şi 30 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.
39. Servicii de distribuţie, distribuţie (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de distribuţie de produse alimentare,
aprovizionarea distribuitoarelor automate,
livrarea bunurilor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
depozitarea de bunuri, furnizarea de informatii
cu privire la serviciile de depozitare, închirierea
de depozite, închirierea containerelor de
depozitare.

───────

(210) M 2020 09291
(151) 22/12/2020
(732) HORNBACH Baumarkt AG,

HORNBACHSTR. 11, BORNHEIM,
76869, GERMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC.1, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FĂURAR Lumea
este atelierul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.18; 26.11.03;
29.01.13

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

clase:
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitectonice, materiale de
decorare și de artă și suporturi, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole de papetărie și
accesorii educative, produse din hârtie de unică
folosință, produse de imprimerie, hârtie și carton.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, management, în special consultanță
pentru organizarea și conducerea de societăți,
administrație comercială, în special consultanță
pentru probleme legate de personal, lucrări
de birou, servicii de aprovizionare pentru terți
(cumpărare de produse și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata, inclusiv prin internet, precum și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping și
servicii de vânzare online sau prin cataloage
de vânzare prin corespondență în legătură cu
articole de construcție, de bricolaj și de grădină,
produse sanitare, lămpi, preparate pentru albit
și alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire și șlefuire, combustibili de
motor, papetărie, adezivi (materiale colante)
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pentru papetărie sau menaj, preșuri, covoare,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, cutii de scrisori, porțelan și sticlărie,
veselă de unică folosință, borcane pentru
conserve, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, pregătire de concursuri în scopuri
publicitare.
41. Educație și divertisment, servicii de editare
și rapoarte, în special publicare și editare de
publicații periodice, reviste (publicații periodice)
și texte, cu excepția celor în scopuri publicitare.

───────

(210) M 2020 09292
(151) 22/12/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Original Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse nealcoolice pentru prepararea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 09293
(151) 22/12/2020
(732) TR IT TEAM SRL, STR. GAFTON

LAZAR NR. 13, BUCURESTI,
050402, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Curentarie

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

4. Combustibili şi materiale (surse) pentru
iluminat.
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2020 09294
(151) 22/12/2020
(732) FISH 99 SRL, SAT VALEA

ARGOVEI, JUD. CALARASI,
COMUNA VALEA ARGOVEI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
NATURA CIBUM

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

31. Pește, produse pe bază de pește.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferentă în
domeniul piscicol, servicii de analiză și cercetare
industrială în domeniul piscicol.
44. Stații de reproducere piscicolă.

───────
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(210) M 2020 09295
(151) 22/12/2020
(732) VALENTIN ANDREI ENESCU,

STR. DALIEI 4F, JUDEȚUL ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA
DRAGOS DORIN IOSIF,
INTRAREA MESTEACANULUI
NR. 18, AP. 16, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZeZe Bistro

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi.
───────

(210) M 2020 09296
(151) 22/12/2020
(732) S.C. BUNEXIM S.R.L., STR.

ARDEALULUI NR. 14, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
BUNEXIM

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

30. Fondante (cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), bomboane
nemedicinale (cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, trufe (produse de cofetărie),
șerbeturi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, pastila (produse de cofetărie),
zefir (produse de cofetărie), jeleuri de fructe

(cofetărie), drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale), produse de cofetărie și înghețate,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
cu gheață, gheață pentru produse de
cofetărie, produse de cofetărie cu înghețată,
mentă pentru utilizare în cofetărie, produse
de cofetărie înghețate (nemedicamentoase),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
esențe folosite pentru produse de cofetărie, trufe
cu rom (produse de cofetărie), suc de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată, bucăți
de zahăr cristal (produse de cofetărie), produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, pastile mentolate (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru uz medical,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, prăjitură din melasă, prăjitură cu
migdale, prăjitură de malț, batoane de prăjitură,
prăjitură cu pâine, prăjitură învelită în ciocolată,
prăjitură pentru micul dejun, prăjitură din drojdie
de bere, gustări tip prăjitură din orez, prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), prăjitură
de orez în formă de semilună (songpyeon),
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prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, torturi, torturi vegane, tort
cu caramel, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, gustări de tip tort de fructe, produse
de patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), amestecuri de patiserie, specialități
de patiserie, scoici de patiserie, prăjiturici uscate
(patiserie), produse de patiserie, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, foi de patiserie congelate,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie
conținând creme și fructe, produse de patiserie
cu semințe de mac, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
cornuri (produse de patiserie), amestecuri
pentru cornete de înghețată, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), pâine, pâine proaspătă,
pâine indiană, pâine pita, pâine crocantă, pâine
daneză, pâine nefermentată, pâine prăjită, pâine
integrală, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
concentrate de pâine (de uz alimentar), pâine
cu usturoi , pâine de secară, batoane de pâine,
pâine la aburi, biscuiți din pâine, sopapillas
(pâine prăjită), pâine prăjită (biscuiți), pâine
de malț, aluat de pâine, chifle moi (pâine),
hamburgeri în pâine, pâine și chifle, pâine nan
(indiană), amestecuri pentru pâine, pâine fără
gluten, pâine aromată cu condimente, pâine
coaptă în prealabil, pesmet din pâine, pâine
umplută cu fructe, pâine făcută cu drojdie,
amestecuri pentru pâine integrală, rulouri de
pâine daneză, rulouri de pâine umplute, lipii
pentru sandvișuri (pâine), pâine sub formă de
bastoane, cremă de ciocolată pentru pâine,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită în
foi subțiri, pâine cu semințe de soia, pâine cu
bicarbonat de sodiu, gustări care constau în
principal din pâine, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, amestecuri pe bază de
pâine pentru umpluturi, aditivi pentru pâine din

preparate pe bază de cereale de uz alimentar,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, publicitate, administrație
comercială, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate în cinematografe, publicitate și
marketing, organizarea de publicitate, publicitate
pe taxi, publicitate în reviste, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, publicitate directă prin poștă,
servicii de publicitate digitală.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport de
marfă, transport terestru de marfă, organizarea
transportului de marfă, depozitare de marfă
după transport, servicii de transport de marfă,
depozitare de marfă înainte de transport,
transport cu vehicule grele de marfă, servicii de
transport rutier de marfă, ambalarea, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare de
alimente, servicii de ambalare, ambalare de
produse alimentare, împachetare și ambalare de
bunuri, servicii de ambalare pe paleti, ambalare
de produse în containere, ambalare de produse
în tranzit, ambalarea de lichide conform comenzii
și specificațiilor.

───────
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(210) M 2020 09297
(151) 22/12/2020
(732) MOPAN SUCEAVA S.A.,

STR.TRAIAN VUIA NR.2, CORP
C1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI NR.33,
ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
HOTEL RACOVA

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

43. Servicii hoteliere, servicii de informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, rezervare de
cazare la hotel, organizare de mese la hoteluri,
informații cu privire la hoteluri, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de rezervare la hoteluri, închiriere de prosoape
pentru hoteluri, închiriere de mobilier pentru
hoteluri, închiriere de draperii pentru hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii hoteliere în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, închiriere de învelitori pentru pardoseli
de hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, închiriere de tapițerii de pereți pentru
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), furnizare de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru reuniuni, organizare de

cazare pentru turiști, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de cazare pentru evenimente,
furnizare de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare în stațiuni turistice, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, servicii de camping pentru turiști
(cazare), asigurare de cazare temporară pentru
lucru, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
organizare și furnizare de cazare temporară,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de rezervare de locuri de cazare pentru
călători, servicii de rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, servicii oferite de tabere de
vacanță (cazare), servicii de touroperatori pentru
rezervarea de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
servicii de caritate, și anume cazarea temporară,
servicii de cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de informații pe internet
despre cazare, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, servicii de hanuri turistice, servicii
de restaurante pentru turiști, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii de închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de săli pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, furnizare de
spații și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, servicii de organizare de banchete.

───────
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(210) M 2020 09298
(151) 22/12/2020
(732) ANTONIOS BAMPAMETIS, STR.

GHEORGHE ANDRASIU NR. 3,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Șari Neni

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01

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

32. Bere.
43. Servicii de restaurant, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 09301
(151) 22/12/2020
(732) ART DENTAL PĂUNEȚ SRL,

STR. DUMITRU COTLON NR. 6,
JUDEȚUL VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

ART DENTAL by Păuneț

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14; 03.07.17;
02.09.10

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
portocaliu, mov

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

44. Servicii stomatologice, servicii de asistență
medicală oferite de o clinică stomatologică.

───────

(210) M 2020 09302
(151) 22/12/2020
(732) ELIT SRL, VICTORIEI NR. 16,

JUDEȚUL ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL.
C1, AP.3, JUDEȚUL IAȘI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Salam de Vară Uscat Plin
De Carne elit ALEGE
AUTENTIC ALEGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 26.13.25

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, salam,
salam pepperoni, mezeluri, carne tocată, carne
procesată, carne uscată, carne preparată, carne
feliată, carne ambalată, carne conservată, carne
și produse din carne, carne de vită, carne de
mânzat, carne de vânat, carne de pasăre, carne
de rață, carne de măgar, aspic de carne, carne
de porc, produse din carne preparate, carne de
vită feliată, carne proaspătă de pasăre, bucăți de
carne de pui, extracte de carne de pasăre.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
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asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, managementul interimar al
afacerii, facturare, cercetare de marketing,
marketing, marketing încadruledităriiproduselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
commercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate cu plata per click,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,

închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în register, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de agenții de import-export, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, servicii de comandă cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2020 09303
(151) 22/12/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSPORT

BUCUREŞTI STB SA, BD.
DINICU GOLESCU NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010861,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bpay CĂLĂTORIE FACILĂ
CU PLATA MOBILĂ
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Neutral Black C), roșu (Pantone 185 C)

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

9. Aparate și instrumente științifice,
de cercetare, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuției sau utilizării energiei electrice,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat,
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere.
39. Servicii transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 09304
(151) 22/12/2020
(732) LUCIAN CALARASU, ALEEA

CIRCULUI NR. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021103,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULTIMA Brewery

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

32. Bere, must de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), bere blondă, bere
bock, bere brună, bere cu aromă de cafea, bere
cu conținut caloric scăzut, bere de grâu, bere
fără alcool, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere îmbogățită cu
minerale, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi pe bază de bere, bere Saison (băutură
nealcoolică), beri aromatizate, beri artizanale,

coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), Kvass (băutură nealcoolică), bere din
malț, must de malț, vin de orz (bere), înlocuitor
de bere, siropuri pentru băuturi nealcoolice,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, cu excepția uleiurilor esențiale, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, esențe pentru
preparat ape minerale aromatizate (nu sub
formă de uleiuri esențiale), extracte de hamei
pentru prepararea unor băuturi, extracte de
must nefermentat, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, must
conservat, nefermentat, preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, siropuri pentru
limonadă, pastile pentru băuturi gazoase,
sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
pentru prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru preparat ape minerale aromatizate,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, must de struguri, suc
concentrat de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), suc concentrat de lămâi verzi,
apă cu arome, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă seltzer, apă minerală (care nu este pentru
uz medicinal), apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), bere și produse de bere,
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 09305
(151) 22/12/2020
(732) S.C. ANIAMI'S BOUTIQUE S.R.L.,

STRADA EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU NR. 79, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Aniami's BIJUTERII
DIN AMINTIRI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.07;
27.05.17

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

clase:
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate
cu metale prețioase sau semiprețioase sau
pietre, sau imitații ale acestora, obiecte de
artă din aur emailat, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), obiecte de artă din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, portchei fantezie din metale prețioase,
seturi de monede pentru colecționari, trofee
confecționate din aliaje de metale prețioase,
trofee confecționate din metale prețioase, trofee
placate cu aliaje de metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, gablonțuri din
bronz, lingou de aur, monede, mărgele pentru
meditație, mătănii, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
obiecte de artă din argint emailat, aliaje de
argint, aliaje de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de
paladiu, aliaje de rodiu, aliaje de ruteniu, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, brelocuri placate cu metale prețioase,
brățări de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,

cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, cutii suvenir din metale
prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenții de import și export.

───────

(210) M 2020 09306
(151) 22/12/2020
(732) ASOCIATIA SZEKELY GOBEK-

NENE SECUIESTI, STR.
POMPIERILOR NR. 51, JUD.
HARGHITA, GHEORGHENI,
535500, HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP.13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530112, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

CSÍKSZENTGYÖRGYI
SZÉKELY GÓBÉK
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 02.01.01; 02.01.04; 02.01.23

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), roșu (Pantone 485 C)

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

9. Cărți audio, cărți electronice, discuri
înregistrate cu conținut video, discuri înregistrate
cu conținut audio, discuri (înregistrări
audio), cd-rom-uri pre-înregistrate, cd-uri cu
muzică, înregistrări audio, fotografii digitale
descărcabile, filme video descărcabile, filme
descărcabile, dvd-uri preinregistrate, înregistrări
muzicale descărcabile, înregistrări multimedia
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
reviste electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, podcast-
uri descărcabile, videoclipuri din filme pre-
înregistrate descărcabile.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, cărți, carti cu informatii,
agende, jurnale și agende, planificatoare
anuale, calendare, buletine (materiale tipărite),
material promotional imprimat, materiale de
predare tipărite, jurnale comerciale (tipărituri),
monografii, periodice, publicații educative,
publicații imprimate, tipărituri.
35. Asistență comercială în managementul
afacerilor, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, campanii de marketing,
marketing digital, marketing direct, marketing
pe internet, marketing promoțional, promovare
de evenimente speciale, producție de reclame
radio, producție de materiale publicitare,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate
online, publicitate, publicitate și marketing,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii promoționale comerciale.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, educație,
divertisment și sport, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, producție audio,
video și multimedia și fotografie, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii

de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă
(cu scop cultural, educativ sau de divertisment),
centre de divertisment, cabaret, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, divertisment muzical, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment de radio și televiziune, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
divertisment teatral, divertisment televizat,
divertisment prin filme, furnizare de filme
nedescărcabile, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de competiții (educație
sau divertisment), organizare de activități de
divertisment, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de petreceri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
servicii de divertisment, fotografie, editare video,
înregistrări originale, producție audio și video
și fotografie, producție de film pe dvd și cd-
rom, producție de spectacole și filme, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment.

───────

(210) M 2020 09307
(151) 23/12/2020
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Smart Market
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 09308
(151) 23/12/2020
(732) CARLSBERG A/S, J.C.

JACOBSENS GADE 1,
COPENHAGEN V, 1799,
DANEMARCA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Carlsberg Luma

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri din fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 09309
(151) 23/12/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

S.A., STR. VULTURILOR,
NR. 98, ETAJ 5-6, SECTOR
3, BUCURESTI, 030857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
StratoX

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, mortar pentru construcții,
ciment, ghips (materiale de construcții), ipsos,
plăci din ghips, ghips pentru repararea fisurilor
din ghips, tencuieli (materiale de construcții).

───────

(210) M 2020 09310
(151) 23/12/2020
(732) VINEXPORT SA FOCSANI, STR.

DIONYSOS NR. 1, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
AXA

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 09311
(151) 23/12/2020
(732) NATURPHARMA BULARIA

EOOD SRL, , EN. A, SOFIA, 1164,
BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC B,
AP 52, SECTORUL 2, BUCURESTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NANO D3
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Produse farmaceutice, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente nutritive, suplimente alimentare în
scopuri nemedicale, suplimente alimentare de
uz medical cu efect cosmetic, suplimente
alimentare de uz medical sub formă lichidă,
suplimente alimentare și preparate dietetice de
uz medical, amestec de băuturi cu praf supliment
nutritiv, suplimente dietetice pentru oameni, nu
de uz medical, suplimente alimentare sănătoase
pentru persoanele cu cerințe dietetice special,
suplimente alimentare de uz medical pe bază
de minerale, preparate pe bază de vitamine,
preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2020 09312
(151) 23/12/2020
(732) SC ALT ALECO GROUP SRL,

STR. CĂTINEI NR. 14, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AlecoAir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7710 CP, 331 CP)

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

3. Difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei.
(odorizante)
11. Dezumidificatoare, dezumidificatoare
electrice, dezumidificatoare de uz casnic,

dezumidificatoare de uz industrial, purificatoare
de aer, purificatoare de aer industriale,
purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare electrice de apă, de uz
casnic, lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare cu alimentare prin usb pentru
uz casnic, umidificatoare de aer (recipiente de
apă pentru radiatoare de încălzire centrală),
umidificatoare de cameră care conţin apă
şi care sunt amplasate pe radiatoarele de
încălzire centrală, umidificatoare de aer pentru
automobile, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare şi decontaminare, instalaţii de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalaţii de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), unităţi cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz casnic, aparate pentru
sterilizarea aerului, instalaţii pentru sterilizare,
aparate portabile pentru sterilizare cu abur,
aparate de sterilizare cu abur, de uz casnic,
aparate de sterilizare cu abur, de uz industrial,
recipiente sub presiune pentru sterilizare,
difuzoare de aer, aeroterme, aeroterme electrice
(de uz casnic), aparate de ae condiţionat
electrice, aparate combinate de încălzire şi
aer condiţionat, aparate de aer condiţionat
pentru ferestre (de uz industrial), filtre de aer
pentru unităţile aparatelor de aer condiţionat,
ventilatoare de aer condiţionat, dispozitive de
inducţie a aerului (aer condiţionat), aparate
mobile de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat portabile, unităţi de aer condiţionat
pentru locuinţe, dispozitive de evaporare pentru
aparate de aer condiţionat, ventilatoare electrice
sub formă de componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat de uz casnic, aparate de aer
condiţionat folosite în transport.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor de difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, dezumidificatoare, dezumidificatoare
electrice, dezumidificatoare de uz casnic,
dezumidificatoare de uz industrial, purificatoare
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de aer, purificatoare de aer industriale,
purificatoare de aer electrice, purificatoare de
aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare electrice de apă, de uz
casnic, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare cu alimentare prin usb pentru
uz casnic, umidificatoare de aer (recipiente de
apă pentru radiatoare de încălzire centrală),
umidificatoare de cameră care conţin apă
şi care sunt amplasate pe radiatoarele de
încălzire centrală, umidificatoare de aer pentru
automobile, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare şi decontaminare, instalaţii de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalaţii de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), unităţi cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz casnic, aparate pentru
sterilizarea aerului, instalaţii pentru sterilizare,
aparate portabile pentru sterilizare cu abur,
aparate de sterilizare cu abur, de uz casnic,
aparate de sterilizare cu abur, de uz industrial,
recipiente sub presiune pentru sterilizare,
difuzoare de aer, aeroterme, aeroterme electrice
(de uz casnic), aparate de aer condiţionat
electrice, aparate combinate de încălzire şi
aer condiţionat, aparate de aer condiţionat
pentru ferestre (de uz industrial), filtre de aer
pentru unităţile aparatelor de aer condiţionat,
ventilatoare de aer condiţionat, dispozitive de
inducţie a aerului (aer condiţionat), aparate
mobile de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat portabile, unităţi de aer condiţionat
pentru locuinţe, dispozitive de evaporare pentru
aparate de aer condiţionat, ventilatoare electrice
sub formă de componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat de uz casnic, aparate de
aer condiţionat folosite în transport, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoare
parfumate (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor sa le vadă si sa le
achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, prezentarea produselor prin toate

mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
37. Servicii de curăţare a aparatelor de
aer condiţionat, recondiţionarea instalaţiilor
de aer condiţionat, instalare de aparate de
aer condiţionat, reparare de aparate de aer
condiţionat, întreţinerea sistemelor electronice
şi de aer condiţionat, servicii de contractare
pentru instalaţii de aer condiţionat, furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
aparate de aer condiţionat.
40. Închirierea aparatelor de aer condiţionat,
servicii de neutralizare a mirosurilor
(împrospătarea aerului).

───────

(210) M 2020 09313
(151) 23/12/2020
(732) NICORESCU STELICĂ -

PENSIUNE ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, SAT TEMEREȘTI
NR. 80, CAM. 3, JUDETUL TIMIS,
FĂGET, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Grand Marquis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.02

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#c9b037), gri (HEX #b4b4b4)

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
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(210) M 2020 09314
(151) 23/12/2020
(732) MARCIP TECH S.R.L., B-DUL

BUCURESTI 16A, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MT Industrial design

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.13.01

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

6. Construcţii metalice transportabile, uşi, porţi,
ferestre şi jaluzele pentru ferestre din metal,
structuri şi construcţii metalice transportabile,
indicatoare şi panouri de informare şi publicitare,
din metal, containere, articole de transport şi
ambalare din metal, statui si obiecte de arta
din metale commune , balustrade metalice,
cabine metalice de baie, cadre metalice
(construcţii), construcţii din oţel, construcţii
metalice, garduri metalice, giruete, marchize
metalice (construcţii), monumente metalice,
pereţi despărţitori din metal, şarpante metalice
pentru construcţii, scăldătoare pentru păsări
(construcţii metalice), scări din metal, trepte
de scări din metal, trambuline de metal, uşi
metalice, vanguri de metal (părţi de scări), voliere
metalice (construcţii), adăposturi mobile din
metal, adăposturi modulare din metal, adăposturi
pentru bibiclete din metal, afişiere metalice,
arcade din materiale metalice pentru susţinerea

plantelor, balustrade din metal, chioşcuri mobile
confecţionate în principal din metal, foişoare
metalice, garduri de metal, indicatoare şi panouri
de informare şi publicitare, din metal, pergole
din metal, obiecte de artă din metale comune,
bronz (obiecte de artă), statuete din metale
commune, artă murală din metale comune în
3D, decoraţiuni de perete din metale commune,
figurine pentru scopuri decorative confecţionate
din metale commune, piedestaluri metalice
(structuri), sculpturi din metale nepreţioase,
accesorii din metale comune pentru dulapuri,
recipiente metalice de ambalaj, butoaie din
metal, casete metalice, coşuri metalice, cutii din
metale obişnuite, cutii metalice pentru scrisori,
cutii metalice pentru truse de scule (goale),
cutii metalice utilizate pentru depozitare, cutii
metalice pentru băuturi, cutii de scrisori din metal
cu uşiţă, lăzi metalice.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, abajururi,
suporturi de abajururi, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate şi instalaţii
de iluminat, arzătoare cu incandescenţă, becuri
de iluminat, becuri de lămpi, difuzoare (iluminat),
dulii pentru lămpi electrice, felinare cu lumânări,
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
globuri de lămpi, instalaţii luminoase pentru
pomul de Crăciun, lampadare, lămpi de iluminat,
lustre, numere
luminoase pentru case, plafoniere, proiectoare
de lumina, torţe de semnalizare, aplice
(corpuri electrice de iluminat), candelabre
electrice, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
architectural, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, felinare,
iluminat stradal, instalaţii de iluminat, instalaţii
de iluminat de uz commercial, iluminat pentru
expoziţii, lămpi cu picior, lămpi de birou, lămpi de
buzunar, lămpi alimentate
cu energie solară, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi
decorative.
20. Mobilă și mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, standuri de prezentare,
mobilă living, mobilă dormitor, mobilă bucătărie,
sufragerii, mobilă copii, mobilier pentru holuri,
mobilier baie, mobilier birou, mobilier comercial,
saltele, saltele ortopedice, saltele memory,
saltele superortopedice, saltele cu arcuri
individuale pocket spring, saltele latex, toppere,
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri, mese
living, mese dining, mese bucătărie, masute
cafea, vitrine, canapele living, canapele dormitor,
canapele hol, canapele bucătărie, scaune
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conferinţă, scaune vizitator, biblioteci, comode,
oglinzi (mobilier), oglinzi de baie, oglinzi
de perete, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, colțare extensibile, colțare living, coltare
bucătărie, balansoare, şezlonguri, taburete,
dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri, dulapuri
pentru haine, dulapuri cu oglinzi, dulapuri pentru
veselă, mese pliante, scaune pliante, mese
extensibile, paturi, noptiere, paturi metalice,
paturi tapitate, paturi cu sertare, paturi lemn,
paturi boxspring, paturi suprapuse, şifoniere,
unităţi de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), mobilier pentru dormitor,
somiere cu arcuri, somiere de pat, scaune
directoriale, scaune relaxare, scaune gaming,
birouri, cuiere de haine (mobilier), dulapuri
pentru pantofi, rafturi, etajere si console, scaune
rabatabile, fotolii masaj, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune casino,
mobilier gradină, scaune gradină, scaune terasă,
scaune înalte pentru bebeluşi, mese terasă,
mese gradină, mobilier de bucătărie, paturi
copii, saltele copii, dulapuri (mobilier) pentru
copii, birouri copii, banei, banchete, poliţe,
mobilier pentru bebeluşi, mese pentru înfășat
și îngrijrea bebeluşului, pătuţuri pentru copii,
mobilier în miniatură confecţionat din lemn,
mobilier în miniatură confecţionat din fibră
de lemn, mobilier pentru depozitare, scaune
sufragerie, scaune pentru cafenea, mese pentru
cafenea , fotolii pentru cafenea , canapele
pentru cafenea, corpuri cu sertare, sertare
(piese de mobilier), divane, paturi matrimoniale,
tăblii de pat, tăblii masă, paturi suspendate,
baze pentru saltea, dulapuri de depozitare
(mobilier) pentru baie, suporturi pentru pantofi,
măsuțe de toaletă, bufete și mese consolă,
mobilier media si tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele și
piele artificială, dulapuri încorporate, corpuri
depozitare (mobilier)/sisteme depozitare, unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaţionale, birouri manageriale, scaune
operaţionale, scaune manageriale, scaune zona
aşteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecţie pentru mobilier
(ajustate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, panouri pentru mobilier, ţarcuri
(pentru copii), tăblii masă, tetiere (mobilă),
tejghele de lucru (mobilier), tejghele (mobilier),
pergole (mobilier), pupitre, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), banchete cu
rafturi, containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport, afişaje, standuri şi indicatoare,
nu din metal, picioare pentru mobile, jaluzele
interioare (mobilă), ecrane pentru şeminee
(mobilă).

35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte 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,
servicii de comercializare în spaţiu fizic și/
sau online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor
(construcții), amenajarea spaţiilor pentru
magazine (construcții), construcţia standurilor
de expoziţii şi magazine, amenajarea
spaţiilor comerciale (construcții), construcţia de
compartimente modulare de birou, construcţie
de standuri pentru târguri comerciale şi expoziţii,
instalarea mobilei la comandă, servicii de
tapiţare de scaune, canapele, recondiţionare,
reparare şi întreţinere de mobilier, furnizare de
informaţii legate de restaurarea mobile.
40. Asamblare de materiale la comandă pentru
terţi, fabricare la comandă de mobilier, fabricarea
de mobilier pe bază de comandă şi specificaţii
primite de la terţi, matlasare la comandă, servicii
de fabricare de huse detaşabile la comandă,
tâmplărie (producţie la comandă), construcţie la
comandă de clădiri prefabricate, fabricare de
elemente de construcţie din oţel la comandă,
fabricare la comandă de elemente de construcţie
prefabricate.

───────
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(210) M 2020 09315
(151) 23/12/2020
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU

NUTRITIE, FITNESS SI
SANATATE, STR. NEAMULUI NR.
1D, JUDEȚUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ARNFS ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
PENTRU NUTRIȚIE, FITNESS

ȘI SĂNĂTATE ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, echipament pentru scufundări,
materiale înregistrate descărcabile, aplicații
software descărcabile, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații mobile
descărcabile, software de aplicații de calculator,
cărți electronice, reviste electronice.
16. Materiale imprimate, hârtie și carton, articole
de papetărie și materiale educative, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, produse

de imprimerie, cărți, reviste profesionale, reviste
medicale, reviste generaliste, reviste (publicații
periodice), afișe, bannere din hârtie, buletine
informative, broșuri, carduri educative din hârtie
sau carton, cartonașe de colecționat din
domeniul sporturilor, diplome imprimate, ghiduri
tipărite, lecții tipărite, jurnale, materiale de
instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, manuale
tipărite, modele tipărite, periodice (tipărituri),
postere din hârtie, pliante, publicații periodice
(tipărituri), premii imprimate din hârtie sau carton,
rapoarte tipărite, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri grafice, tabele de scor, reviste pentru
fani, tipărituri, manuale cu instrucțiuni pentru
echipamente de fitness.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de evaluare, colectarea de fonduri
și sponsorizare, acordări de burse de studii,
acordarea de burse universitare, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, colectare de fonduri de
binefacere, acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, servicii de fonduri de binefacere,
servicii de subvenții financiare, multifinanțare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, strângere de fonduri în scopuri
comemorative, sponsorizare financiară pentru
activități sportive, sponsorizare financiară.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
în scopuri culturale sau educaționale, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii educative și de instruire,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități culturale, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente muzicale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
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organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, expoziții de artă, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
publicare multimedia, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii jurnalistice, publicarea
de calendare, închiriere de cd-rom-uri, creare
(redactare) de podcast-uri, furnizare de
divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, organizarea de evenimente
culturale și artistice, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, organizare de
cursuri de nutriție, servicii educative în domeniul
nutriției, pregătire în domeniul fitnessului,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, servicii de pregătire pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de formare în
domeniul fitnessului, educație sportivă, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport,
servicii informative cu privire la sporturi, servicii
de sport și fitness, servicii de supervizare și
arbitraj în evenimente sportive.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
it, certificarea serviciilor de educație, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, servicii de proiectare,
design pentru unități sportive, închirierea de
software, dezvoltare de software, certificare de
competențe profesionale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consultanță în nutriție, consiliere legată
de nutriție, consiliere în materie de sănătate,
servicii medicale și de sănătate, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de medicină sportivă, furnizare de servicii
de asistență medicală la evenimente sportive,
masaj în domeniul sporturilor.

───────

(210) M 2020 09316
(151) 23/12/2020
(732) CONSTANTIN-ADRIAN

DUMITRESCU, STR. VIOLETELOR
NR. 4, JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
GEAMĂNA (COM. BRADU),
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

CRAMA DUMITRESCU
LEGIONAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri.

───────
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(210) M 2020 09317
(151) 23/12/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DANCE FM

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, magenta , albastru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 09318
(151) 23/12/2020
(732) SC SANMED SRL, STR. MATEI

BASARAB NR.3, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

SANMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
279C)

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

35.  Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spaţii pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
statelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, 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 comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
36. Servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de agenţie de
colectare a debitelor, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare

financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă/evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (RFP), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotaţii
pentru estimare de costuri, multifinanţare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, investiţii
în fonduri, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de viaţă,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, procesarea
plăţilor efectuate cu cârdul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cârdul de debit, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui cârd de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparaţie (evaluare financiară), servicii bancare
de economisire.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor difuzarea
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prin intermediul televizorului, transmiterea e-
mailurilor,
transmiterea felicitărilor online, transmiterea
fişierelor digitale, furnizarea accesului
utilizatorilor la reţelele globale de calculatoare,
transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, însămânţarea norilor, computerizare
în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informaţiei, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacţii de comerţ electronic, servicii

de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicaţii
software online, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărţi
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicaţii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, 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, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.

43. Închirierea sălilor de şedinţe.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, servicii de fertilizare in
vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
moaşe, îngrijire medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienţilor consumatori
de stupefiante, închirierea instalaţiilor sanitare,
servicii de saună, terapie logopedică, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
machiaj.

───────
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(210) M 2020 09319
(151) 23/12/2020
(732) VIERU CATALIN, STR. LIVEZILOR

NR.15, BL.I, SC.2, ET.1, AP.15,
JUDEȚUL ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA
CALOEANU CRISTIAN, STR.
GRIGORE AALEXANDRESCU
NR.82, AP.2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010627,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
H 7 CAI

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 09320
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE CADASTRU ȘI

PUBLICITATE IMOBILIARĂ

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 27.05.01; 26.04.05

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informatii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
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publicații electronice descărcabile., intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare., servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii it, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PAAS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09321
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ

ȘI EXTRAJUDICIARĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 16.03.17

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau uz
caznic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile., intermediere
de contracte (pentru terți)
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare

multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09322
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE ARBITRAJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
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materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau uz
caznic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile., intermediere
de contracte (pentru terți)
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și

videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────
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(210) M 2020 09323
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
a PROFESIILOR LIBERALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 02.07.15

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau uz casnic,
cărți, cărți manuscrise, cărți educative, coperți
(papetărie) pentru cărți, supracoperte pentru
cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile., intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
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culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09324
(151) 23/12/2020
(732) JUSTIȚIE XXI SRL, STRADA BUNĂ

ZIUA NR. 39, BLOC. E7D, SCARA
2, ETAJ 7, AP. 119, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MY JUSTICE DIGITAL
LEGAL SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.06; 26.11.07;
26.11.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, galben ( HEX
#FFC759), albastru închis (HEX
#132A46)

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

9. Aplicații software, aplicații mobile
descărcabile , aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile de servicii de cloud
computing, aplicații descărcabile destinate

utilizării cu dispozitive mobile, drivere pentru
software, instrucțiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare
şi software de calculator, programe pentru
computer (software descărcabil), publicații
electronice descărcabile, software (programe),
softuri educative, software de comunicații,
software video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea datelor,
software de realitate virtuală, software de
calculator pentru codificare, software de
prelucrare a datelor, software înregistrat pentru
computere, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (API), software
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea
de text, sunet, grafice, imagine, fixe şi
animate, software pentru automatizare redactare
documente.
35. Compilarea și sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea
de documente (lucrări de birou), gestionarea
computerizată a fișierelor.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare (furnizori de
servicii), transmiterea electronică de mesaje,
date și documente, transmiterea on-line de
documente prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare.
42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-
uri de calculator (site-uri web), instalare de
software de calculator, mentenanță de programe
informatice, automatizare redactare documente,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor.
45. Servicii juridice, licențierea drepturilor de
proprietate intelectuală.

───────
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(210) M 2020 09325
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Conferința națională de
DREPTUL URBANISMULUI și
AMENAJAREA TERITORIULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 07.01.24

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau uz casnic,
cărți, cărți manuscrise, cărți educative, coperți
(papetărie) pentru cărți, supracoperte pentru
cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing

și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, CD-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile., intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
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evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09326
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
de PROCEDURĂ CIVILĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,

reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
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și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09327
(151) 23/12/2020
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR. 1, JUDEȚUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL,
STR. PORTULUI NR. 23, NAVROM
RIVER, CAM. 302, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Rotițe Ronțăilă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.15;
03.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:mov, alb, portocaliu,
roșu, negru

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

30. Produse de panificatie, covrigi, covrigi
simpli, covrigi cu mac, covrigi cu susan, covrigi
pe sir, covrigi pentru bere, covrigi sarati, covrigei
vanilati, covrigei cu spanac, covrigei cu lapte si
miere, covrigei cu masline, covrigi cu tărâțe fără
sare și fără zahăr, covrigei mini pretzels, drojdie,
praf de copt, scorţişoară (condiment), cuişoare
(condiment), miere, melasa, zahar, cacao, jeleuri
de fructe (dulciuri), fursecuri, fursecuri cu
glazura, fursecuri cu crema, fursecuri umplute,
piscoturi, biscuiti, biscuiti de casa, biscuiti cu
gem, biscuiti cu creme, dulciuri, rulorui, faina,
pufuleti, covrigei, saratele, sticksuri, crochete,
biscuiti aperitiv.
31. Migdale (fructe) proaspete, arahide,
proaspete, seminţe de cereale, neprocesate,
susan comestibil, neprocesat , cereale, cereale
si seminte crude, seminte de in neprocesate,
seminte de susan neprocesate, seminte de mac
neprocesate.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de
afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
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de fidelizare, motivare şi recompensare,
consultanță în managementul afacerilor și
organizare, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comanda prin posta, publicitate
radio, publicitate televizata, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promotionale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comert şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata si en-gros,
servicii de agenție de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi si vânzări online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
publicare de materiale publicitare online, servicii
oniline de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: produse de
panificatie, covrigi, covrigi simpli, covrigi cu
mac, covrigi cu susan, covrigi pe sir, covrigi
pentru bere, covrigi sărați, covrigei vanilați,
covrigei cu spanac, covrigei cu lapte si miere,
covrigei cu masline, covrigi cu tărâțe fără
sare și fără zahăr, covrigei mini pretzels,
drojdie, praf de copt, scorţişoară (condiment),
cuişoare (condiment), miere, melasa, zahăr,
cacao, jeleuri de fructe (dulciuri), fursecuri,
fursecuri cu glazură, fursecuri cu cremă,
fursecuri umplute, piscoturi, biscuiti, biscuiti
de casa, biscuiti cu gem, biscuiti cu creme,
dulciuri, rulorui, făină, pufuleți, covrigei, sărățele,
sticksuri, crochete, biscuiți aperitiv, migdale
(fructe), arahide, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate, susan comestibil, neprocesat ,

cereale, cereale si seminte crude seminte de in,
seminte de susan, seminte de mac.

───────

(210) M 2020 09328
(151) 23/12/2020
(732) S.C. UNIVERSUL JURIDIC S.R.L.,

STR. SERGENT MIHAI STAN,
NR. 16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ,

INDUSTRIALĂ - MĂRCI ȘI
INDICAȚII GEOGRAFICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.01; 26.02.01;
20.01.03

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
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carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,

altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09329
(151) 23/12/2020
(732) S.C. ENGAY FOODS S.R.L.,

STRADA BARIEREI NR. 3, JUD.
IALOMIȚA, ȚĂNDĂREI, 925200,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

Nutric

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01; 26.02.12; 26.01.03

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

43. Servicii de catering, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
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pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru școli, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri.

───────

(210) M 2020 09330
(151) 23/12/2020
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

MIHAI STAN NR. 18, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PT PRIVACY &/vs.
TRANSPARENCY în

activitatea profesiilor liberale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,

diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
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interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09331
(151) 23/12/2020
(732) S.C. UNIVERSUL JURIDIC S.R.L.,

STR. SERGENT MIHAI STAN
NR. 16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE ACHIZIȚII PUBLICE

ȘI PARTENERIAT
PUBLIC PRIVAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 07.05.06

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
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publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09332
(151) 23/12/2020
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

MIHAI STAN NR. 18, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR.
PICTOR ION NEGULICI NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Academia Universul Juridic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.07.01; 26.15.03

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.

42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09333
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR.
PICTOR ION NEGULICI NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
de DREPT CIVIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.04

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
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materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.

41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09334
(151) 23/12/2020
(732) NICOLAE CIRSTEA, STR. SG.

MIHAI STAN NR. 18, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR
PICTOR ION NEGULICI NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Revista Universul Juridic
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.25

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,

publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────
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(210) M 2020 09335
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE DREPT PENAL ȘI

PROCEDURĂ PENALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.16

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informatii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în

scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu publicații
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărți, reviste,
manuale, pungi din hârtie și carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
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42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09336
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE DREPT ADMINISTRATIV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,

materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informatii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu publicații
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărți, reviste,
manuale, pungi din hârtie și carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
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creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09337
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informatii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu publicații
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărți, reviste,
manuale, pungi din hârtie și carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
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38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conținut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09338
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE DREPT PENAL
AL AFACERILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.07.15; 02.07.23;
02.07.25; 07.01.24; 07.01.25

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informatii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
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și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu publicații
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărți, reviste,
manuale, pungi din hârtie și carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de

evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video li mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09339
(151) 23/12/2020
(732) REHAU POLYMER SRL, SOS. DE

CENTURA NR. 14-16, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.23,
BL.M106, SC.4, ET.4, APT.117,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INSTALATHOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 12.03.25; 01.15.03;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, gri deschis,
alb

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile , nemetalice, folii de protecţie
anti-reflexie pentru geamuri (folii colorate)/folii
de protecţie antiorbire pentru geamuri (folii
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colorate), azbest, cabluri din cauciuc, opritoare
de uşi din cauciuc, benzi de etanşare pentru
tâmplări /garnituri de etanşare pentru tâmplărie,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie/umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare/fibre de sticlă pentru
izolare, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
folii din metal pentru izolare/folii metalice
pentru izolare, inele de etanşare/garnituri
de etanşare, materiale izolatoare, substanţe
pentru izolarea clădirilor împotriva umidităţii,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, garnituri
pentru ţevi/garnituri de etanşare pentru ţevi,
mufe pentru ţevi, nemetalice/învelişuri pentru
ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât
pentru împachetat, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru ţevi, inele de cauciuc, dopuri
din cauciuc, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre, pături de izolare fonică, ecrane
acustice pentru izolare fonică, plăci de izolare
fonică pentru construcții, structuri nemetalice
pentru reducerea zgomotului (izolare fonică),
structuri nemetalice pentru absorbția zgomotului
(izolare fonică), materiale plastice şi rășini în
formă extrudată pentru utilizare în fabricare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile, colţare,
nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii pentru
ţevi, nemetalice, sticlă pentru construcţii, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru coşul
de fum, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, uşi pliante, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, sticlă izolantă pentru
construcţii, ţevi de presiune, nemetalice, sticlă
în plăci (geamuri) pentru construcţii, ţevi
rigide, nemetalice, pentru construcţii, sticlă de
siguranţă, pervaze, nemetalice, geamuri din
sticlă colorată/vitralii, uşi batante, nemetalice,
valve pentru ţevile de apă, nemetalice sau
din plastic, ţevi de apă, nemetalice, geamuri
din sticlă, altele decât geamurile vehiculelor,
geamuri din sticlă pentru construcţii, cadre de
ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice, țevi
de plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
robinete de apă, sisteme de control (valve
termostatice) pentru instalații de încălzire, sticlă
antiefracție folosită în construcții.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, servicii de tâmplărie, curăţarea
coşurilor de fum, servicii de construcţie,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, repararea pompelor,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
servicii de reparații mobilier, servicii de reparare
mobilier, instalarea de sisteme de țevi, servicii
de consiliere cu privire la repararea instalațiilor
de țevi, întreținere de instalații sanitare, instalare
de echipamente sanitare, lucrări de instalații
sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare
de apă și de gaz, instalarea sistemelor de
încalzire în pardoseală.

───────

(210) M 2020 09340
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FORUMUL DE
DREPT BANCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 07.01.25
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
pentru artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informatii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu publicații
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărți, reviste,
manuale, pungi din hartie și carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).

38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, gazduire de
continut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/12/2020-23/12/2020

(210) M 2020 09341
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
PREVENIREA ȘI
COMBATEREA

SPĂLĂRII BANILOR

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 24.05.07; 02.09.14; 02.09.16

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperţi (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informaţii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
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multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conţinut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09342
(151) 23/12/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAMPERS HARMONIE

NAPPY PANTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Scutece de unică folosinţă confecţionate din
hârtie şi/sau celuloză.

───────

(210) M 2020 09343
(151) 23/12/2020
(732) REHAU POLYMER S.R.L., SOS.

DE CENTURA NR. 14-16. JUD.
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.23,
BL.M106, SC.4, ET.4, APT.117,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MONTATHOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 14.07.12

(591) Culori revendicate:negru, gri deschis,
alb

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile , nemetalice, folii de protecţie
anti-reflexie pentru geamuri (folii colorate)/folii
de protecţie antiorbire pentru geamuri (folii
colorate), azbest, cabluri din cauciuc, opritoare
de uşi din cauciuc, benzi de etanşare pentru
tâmplărie/garnituri de etanşare pentru tâmplărie,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie/umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare/fibre de sticlă pentru
izolare, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
folii din metal pentru izolare/folii metalice
pentru izolare, inele de etanşare/garnituri
de etanşare, materiale izolatoare, substanţe
pentru izolarea clădirilor împotriva umidităţii,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, garnituri
pentru ţevi/ garnituri de etanşare pentru ţevi,
mufe pentru ţevi, nemetalice/învelişuri pentru
ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât
pentru împachetat, materiale de ranforsare,
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nemetalice, pentru ţevi, inele de cauciuc, dopuri
din cauciuc, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre, pături de izolare fonică, ecrane
acustice pentru izolare fonică, plăci de izolare
fonică pentru construcții, structuri nemetalice
pentru reducerea zgomotului (izolare fonică),
structuri nemetalice pentru absorbția zgomotului
(izolare fonică), materiale plastice şi răşini în
formă extrudată pentru utilizare în fabricare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile, colţare,
nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii pentru
ţevi, nemetalice, sticlă pentru construcţii, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru coşul
de fum, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, uşi pliante, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, sticlă izolantă pentru
construcţii, ţevi de presiune, nemetalice, sticlă
în plăci (geamuri) pentru construcţii, ţevi
rigide, nemetalice, pentru construcţii, sticlă de
siguranţă, pervaze, nemetalice, geamuri din
sticlă colorată / vitralii, uşi batante, nemetalice,
valve pentru ţevile de apă, nemetalice sau
din plastic, ţevi de apă, nemetalice, geamuri
din sticlă, altele decât geamurile vehiculelor,
geamuri din sticlă pentru construcţii, cadre de
ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice, țevi
de plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
robinete de apă, sisteme de control (valve
termostatice) pentru instalații de încălzire, sticlă
antiefracție folosită în construcții.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, servicii de tâmplărie, curăţarea
coşurilor de fum, construcţie, consultanţă în
construcţii, servicii de electricieni, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea uşilor şi ferestrelor, întreţinerea şi
construcţia conductelor, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, servicii de
reparații mobilier, servicii de reparare mobilier,
instalarea de sisteme de țevi, servicii de
consiliere cu privire la repararea instalațiilor de
țevi, întreținere de instalații sanitare, instalare
de echipamente sanitare, lucrări de instalații
sanitare, lucrări de instalații sanitare și instalare

de apă și de gaz, instalarea sistemelor de
încalzire în pardoseală.

───────

(210) M 2020 09344
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FORUMUL DE
DREPTUL MUNCII ȘI

SECURITĂȚII SOCIALE

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperţi (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informaţii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
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lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru

podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conţinut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09345
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚELE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
02.07.15; 14.03.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperţi (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informaţii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,

telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conţinut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────
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(210) M 2020 09346
(151) 23/12/2020
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
16, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Conferințele Universul Juridic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 16.01.13

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperţi (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau carton, carnete
cu informaţii, cartonașe imprimate din hârtie sau
carton, cartonașe informative tipărite din hârtie
sau carton, cursuri tipărite, diplome imprimate,
etichete din carton, fluturași informativi, fișe cu
informații, fluturași publicitari, ghiduri de studiu,
ghiduri tipărite, fotografii, grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, materiale de predare tipărite,
postere montate, reviste generaliste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de

evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu publicaţii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pungi din hârtie şi carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitări
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice în format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicaţii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,
transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate,
comunicare (transmisie) prin bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
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instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.
42. Găzduirea de podcasturi, găzduire de
transmisii video, servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
închirierea de software, design și dezvoltare de
software, găzduire de webloguri, găzduire de
conţinut digital, găzduire de conținut educațional
multimedia.

───────

(210) M 2020 09347
(151) 23/12/2020
(732) BUNEA CONSTANTIN-DORIN,

STR. IOAN PIUARU MOLNAR
NR. 20, SAT SAD, JUD. SIBIU,
COMUNA SADU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
FERMA BUNEA

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

29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, carne uscată
sfărâmată, extracte din carne, conserve de
carne, carne de rață, pateuri din carne, carne
de pasăre supracongelată, produse din carne
congelată, carne de pui deshidratată, carne
prăjită de pui, ragut (tocăniță cu carne), carne
proaspătă de pasăre, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui congelată, carne de vită feliată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne de pui proaspătă, carne de pasăre
congelată, carne de rață gătită, carne de pasăre
gătită, grăsime din carne de vită, carne de pasăre
de curte, bucăți de carne de pui, umplutură
de carne pentru plăcinte, carne de porc, la

conservă, conserve de carne de pasăre, felii de
carne de oaie, concentrat din carne de vacă,
extracte de carne de pasăre, salate cu carne
de pasăre, chiftele din carne de pui, produse
din carne de miel, pastramă din carne de vită,
friptură de carne de porc, cârnați din carne de
pui, hamburgeri din carne de pui, pateuri pe
bază de carne, înlocuitori de carne de pasăre,
gustări pe bază de carne, bulion de carne de
vițel, pateuri din carne de pui (produs tartinabil),
chiftele din carne de vită, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, produse confiate din carne de rață,
roast beef (friptură de carne la cuptor), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), conserve din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la
borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de pește, produs tartinabil pe bază de pește
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afumat, uleiuri comestibile obținute din pește
(cu excepția uleiului de ficat de cod), carne de
vânat, cine preambalate constând în principal din
vânat, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, uleiuri
pentru gătit, uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri solidificate pentru alimente,
uleiuri de origine animală de uz alimentar,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
pastă de ardei conservată, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, caltaboş cu sânge/
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bullion, concentrate de fiertură/concentrate de
bullion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, unt de cacao alimentar,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, smântână (produse lactate), crochete,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conserve, usturoi conservat,
gelatină alimentară, castraveciori, nu proaspeţi,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, crevurşti pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, lapte
de iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat

ca produs alimentar, păsări de curte, nu vii,
pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru
uz culinar, lapte fermentat gătit, varză murată,
seminţe, preparate, preparate pentru supă, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, sucuri vegetale pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume, conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conserve, zer, albuş de
ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, branză quark, brânză cottage, băuturi
pe bază de acid lactic, dulcețuri, sosuri de
brânză, sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de
lactate, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni conservate, soia conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei).
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, făină de
orz, mix pentru clătite sărate, biscuiţi /
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torture, paste de ciocolată
cu nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
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bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, fulgi de porumb, făină de
porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, orz măcinat, ovăz
măcinat, curry (mirodenie), spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticate, ovăz decorticate, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, ketchup (sos),
clătite kimchi, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, marţipan, maioneză,
făină nerafinată/făină, plăcinte cu carne, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, sosuri
pentru carne, usturoi mărunţit (condiment),
glazură oglindă, musli, făină de muştar, muştar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiţei, făini de nuci, nucşoară, făină de
ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, zahăr de palmier, clătite, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, piper,
boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, ramen, ravioli, orez, prăjituri de
orez, budincă de orez, gustări pe bază de orez,
pesmeţi, şofran (asezonare), sago, sandvişuri,
sosuri (condimente), produse de asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan (produse
de asezoanare), fulgi de gheaţă cu fasole
roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi
(îngheţate), profiterol (produse de cofetărie),
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, capsule
de cafea, umplute, nuga, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, zahăr, sushi, dulciuri, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de roşii, pâine
nedospită, cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene,
făină de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,

sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,
sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de
pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, pâine cu conținut scăzut de
sare, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, cafea, ceai, înlocuitori de
cafea, orez, paste făinoase și tăieței, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, pâine și chifle, pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine făcută cu drojdie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, hamburgeri
(sandvișuri), hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă, hot
dog (sandvișuri), sandvișuri cu carne, înveliș
pentru sandvișuri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
pizza congelată, aluat de prăjituri, aluat dospit,
aluat pentru biscuiți, aluaturi pentru napolitane,
amestec pentru aluat de pizza, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale și fructe
uscate, amestecuri condimentate, amestecuri
de cafea, amestecuri de ceai, amestecuri
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de copt gata preparate, amestecuri de făină
utilizate pentru copt, amestecuri de înghețată,
amestecuri de patiserie, amestecuri de pizza,
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
gogoși, amestecuri pentru prăjituri, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
congelate, amidoane modificate pentru uz
alimentar (nu medical), arome alimentare, arome
folosite pentru preparea de înghețată (altele
decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
arome naturale pentru înghețate (altele decât
esențele eterice sau uleiurile esențiale), arome
obținute din fructe, arome pe bază de ciocolată,
arome pentru băuturi, arome pentru supe, arome
preparate din carne de pui, arome preparate
din carne, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane cu musli, batoane de cereale bogate în
proteine, batoane de înghețată, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți aperitiv,
biscuiți crocanți, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, biscuiți cu ceapă, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți cu fructe, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți de
turtă dulce, biscuiți dulci pentru consum uman,
biscuiți dulci sau sărați, blaturi de pizza,
bomboane, bomboane de ciocolată, bomboane
de ciocolată cu umplutură, bomboane de
mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), preparate
pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume (dulciuri), spume de desert (dulciuri),
sufleuri, sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),

tăiței, torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie,
zefir (produse de cofetărie), plăcintă cu carne.
31. Migdale (fructe proaspete), hrană pentru
animale, aranjamente din fruncte proaspete, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
cicoare, proaspătă, citrice, proaspete, nuci de
cocos, proaspete, castraveţi, proaspeţi, biscuiţi
pentru câini, bulbi de flori/bulbi pentru plantare,
flori, naturale, nutreţ/hrană pentru animale/furaj,
fructe, proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
usturoi, proaspăt, grăunţe (cereale), grăunţe
pentru consum animal, struguri, proaspeţi, fân,
alune de pădure, proaspete, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
seminţe de in comestibile, neprocesate, porumb,
turtă de porumb pentru vite, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, plante,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi,
păsări de curte, vii, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, arbuşti/
tufe, spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, turbă, naturală/gazon,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, coroane din flori naturale.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere, must
de bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepţia uleiurilor
esenţiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
nealcoolice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, shandy nealcoolice, preparate
nealcoolice pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
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de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri (băuturi), apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,

administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
43. Servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
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cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali.

───────
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(210) M 2020 07978
(151) 02/03/2001
(732) Italian Coffee Holdings Ltd,

9-15 NEAL STREET, , LONDON
WC2H 9QL, UNITED KINGDON,
LANCASHIRE, MAREA BRITANIE

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAFFÈ NERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Ceai, cacao, preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, îngheţate (ices), sosuri, gheață
(ice), paste, torturi/prăjituri, tarte (flans) și
budinci, produse de patiserie (pastries), arome,
umpluturi, mâncăruri preparate și gustări pe bază
de cereale (snacks).
43. Servicii de restaurant și catering, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de snack bar,
servicii de bar, servicii de cafenea.

───────
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