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Cereri Mărci publicate în 05/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08067 24/12/2020 MTM ORGANIC FOREST MEZUM

2 M 2020 09299 24/12/2020 CONTACKT EXPRESS
LOGISTIK SRL

Urban Gadgets

3 M 2020 09300 24/12/2020 COSMETICA AUTO CBN SRL AUTO CBN AUTO CARE

4 M 2020 09348 24/12/2020 CĂMARA EUROPEI SRL CĂMARA EUROPEI

5 M 2020 09349 24/12/2020 ASOCIATIA CULTURALA ATIPIK Buturuga Fest

6 M 2020 09350 24/12/2020 ASOCIATIA ANTISTATIC PEPERETE

7 M 2020 09351 24/12/2020 AIDA ELENA IRIMIA BIORITA 100% NATURAL

8 M 2020 09352 24/12/2020 AYDEN PAN SRL LA TATI

9 M 2020 09353 24/12/2020 SC DINAMIC ENERGY
SOLUTION SRL

PURES

10 M 2020 09354 24/12/2020 GSK CONSUMER
HEALTHCARE S.A.

THERASPRAY

11 M 2020 09355 24/12/2020 DALVRABE SRL BIVIER

12 M 2020 09356 24/12/2020 DORIN ADRIAN PAINA SUPREMUL CONSILIU
PATRIOTIC ROMAN DE GRAD
33 SI ULTIM AL RITULUI
SCOTIAN ANTIC SI ACCEPTAT

13 M 2020 09357 24/12/2020 SERVUS COLLECTION SRL SERVUS COLLECTION

14 M 2020 09358 24/12/2020 MD PHARMABEST S.R.L. Two

15 M 2020 09359 24/12/2020 LORENA PARTALE BODY BOMB TASTY FOOD.
EPIC BODY.

16 M 2020 09360 24/12/2020 CATANOIU ADRIAN FELICITY

17 M 2020 09361 24/12/2020 CORNEL CIOCIANU Casa Albă

18 M 2020 09362 24/12/2020 SMART EVO TEL MOBILEJOY

19 M 2020 09363 25/12/2020 ANTAL NORBERT ZOLTAN PFA Handmade in RO

20 M 2020 09364 26/12/2020 ANGELA MADINA IONESCU POLLY

21 M 2020 09365 27/12/2020 S.C. PEȘTIȘORUL FERICIT
S.R.L.

HappyFish

22 M 2020 09366 27/12/2020 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
AFTER SCHOOL KARATE

ROMANIA KARATE CLASSIC
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(210) M 2020 08067
(151) 24/12/2020
(732) MTM ORGANIC FOREST, BLD. 21

DECEMBRIE 1989, NR. 102, AP. 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400098, CLUJ, ROMANIA

(740) MTM ORGANIC FOREST,
BLD. 21 DECEMBRIE 1989,
CLUJ NAPOCA, 400098, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MEZUM

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

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

───────

(210) M 2020 09299
(151) 24/12/2020
(732) CONTACKT EXPRESS LOGISTIK

SRL, STRADA MANGALIA NR.
61, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300186, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Urban Gadgets

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

9. Dispozitive pentru tehologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09300
(151) 24/12/2020
(732) COSMETICA AUTO CBN SRL,

STRADA VITICULTORILOR NR. 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, GIARMATA VII,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AUTO CBN AUTO CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 01.01.04

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 185
C), albastru (Pantone 285 C), alb

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

37. Servicii de reparație și întreținere pentru
autovehicule.

───────

(210) M 2020 09348
(151) 24/12/2020
(732) CĂMARA EUROPEI SRL, STR.

TURNULUI NR. 23, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550376, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
CĂMARA EUROPEI

(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,
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carne de mânzat, carne de curcan, aspic de
carne, 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, plăcintă cu carne, 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, 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 afumat, uleiuri comestibile obținute din
pește (cu excepția uleiului de ficat de cod),
carne de vânat, mâncăruri (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, 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 de
uz alimentar, castraveciori, gem de ghimbir,
guacamole, şuncă, alune, preparate, crevurşti
pentru hot dog, humus, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, lapte
de iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
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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, 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), paste de carne,
paste pentru supă, bacon, cruste de bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon.

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 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, 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
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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, 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,
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, spume de desert (dulciuri), sufleuri,
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tăiței,
torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie, zefir
(produse de cofetărie), paste uscate, paste ziti,
paste congelate, paste prăjite, paste alimentare
proaspete, conserve de paste, scoici din paste,
paste din orez, paste din quinoa, paste din
hrișcă, paste de migdale, paste alimentare
făinoase, fermenți pentru paste, paste făinoase
alimentare, paste pentru supe, paste făinoase
umplute, salate de paste, paste de ciocolată,
oțet din vin, produse de cofetărie umplute cu
vin, așchii de lemn naturale prăjite adăugate în
vin pentru intensificarea aromei acestuia, rulade
de bacon, plăcinte cu carne, sosuri de brânză,
sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de lactate.
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
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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
proaspete), hrană pentru animalele de
companie, plante naturale, 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, struguri de vin proaspeți,
poșircă (reziduuri de vinificație).
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă
de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere (must de -), bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogăţită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de
bere, coctailuri pe bază de bere, ipa (bere
blondă indiană), kvass (băutură nealcoolică),
malţ (bere din -), malţ (must de -), vin
de orz (bere), băuturi nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă (băuturi), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
funcționale pe bază de apă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
apă potabilă, apă plată, apă minerală, apă
carbogazoasă, apă îmbuteliată, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă de
izvor, apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,

concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, aperitive, nealcoolice,
bere, must de bere, cocktail-uri nealcoolice
pe bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, cu
excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, 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
(băuturi nealcoolice), limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte 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 nealcoolice), apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de
lapte, siropuri pentru băuturi nealcoolice, siropuri
pentru limonadă, ape de masă, suc de roșii
(băutură), sucuri de legume (băuturi), ape
(băuturi), băuturi din zer, vinuri nealcoolice, vinuri
fără alcool.
33. Aperitive (băuturi alcoolice), băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distillate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin fiert, vin
roșu, vin alb, vinuri spumante, vinuri îmbogățite,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de mure, vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de struguri, vinuri de masă, vinuri
spumante naturale, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vin spumant
de struguri, vin spumant de fructe, vin de
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acanthopanax (ogapiju), vin de orez galben,
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri japoneze
din struguri dulci conținând extracte de ginseng
și scoarță de cinchona.
34. Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun,
scrumiere pentru fumători, pachete cu hârtii
pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite pentru
trabucuri, carcase pentru trabucuri, suporturi
pentru trabucuri, muştiucuri pentru ţigări, filtre
pentru ţigări, tabachere, hârtie pentru ţigări,
ţigări care conţin substituenţi de tutun, nu
pentru scopuri medicale, ţigări, trabucuri,
tigări electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33, 34 (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, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor., servicii de agenții de import și export.
43. 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
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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
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, bodegi de vinuri, servicii de
bar cu servire de vin, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 09349
(151) 24/12/2020
(732) ASOCIATIA CULTURALA ATIPIK,

STR. NICOLA VASILE URSU NR.
6, JUDETUL ALBA, COMUNA
HOREA, 517340, ALBA, ROMANIA

(540)
Buturuga Fest

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 09350
(151) 24/12/2020
(732) ASOCIATIA ANTISTATIC, STR.

TRANSILVANIEI NR. 38, ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010797,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PEPERETE

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────
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(210) M 2020 09351
(151) 24/12/2020
(732) AIDA ELENA IRIMIA, STR.

REPUBLICII 185, JUDETUL
PRAHOVA, BAICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BIORITA 100% NATURAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#dd9835, #dc9733, #c88230, #cc903b,
#cca071, #e7cc91)

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

3. Produse pentru toaletă nemedicinale.
24. Produse textile și înlocuitori pentru textile.

───────

(210) M 2020 09352
(151) 24/12/2020
(732) AYDEN PAN SRL, STR.

PANSELELOR NR. 11, BL. 165,
SC. 2, PARTER, AP. 20, CAM.
7, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LA TATI

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

30. Plăcinte cu carne, produse de patiserie,
aluat de patiserie, plăcinte, pizza.
43. Servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 09353
(151) 24/12/2020
(732) SC DINAMIC ENERGY SOLUTION

SRL, STR. PROCLAMATIA DE
LA TIMISOARA NR. 5, CAM. 5,
ET. 2, AP. 25, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PURES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Produse farmaceutice, medicale și veterinare,
preparate sanitare, gel dezinfectant, lichid
dezinfectant pentru mâini și suprafeșe,
substanțe și alimente.
29. Produse din fructe uscate deshidratate.

───────

(210) M 2020 09354
(151) 24/12/2020
(732) GSK CONSUMER HEALTHCARE

S.A., ROUTE DE I'ETRAZ,
PRANGINS, 1197, ELVEȚIA

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

(540)

THERASPRAY

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/12/2020-27/12/2020

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

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

5. Preparate, substanțe și produse farmaceutice
pentru prevenirea, ameliorarea și/sau
tratamentul gripei, răcelilor, tusei, alergiei și a
altor tulburări respiratorii, dezinfectante, sprayuri
antivirale.

───────

(210) M 2020 09355
(151) 24/12/2020
(732) DALVRABE SRL, STR. CIHEIULUI

NR. 174C, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

BIVIER

(531) Clasificare Viena:
14.01.10; 16.01.14; 27.05.01; 26.01.03

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

9. Huse pentru telefoane inteligente, kituri hand-
free pentru telefoane.

───────

(210) M 2020 09356
(151) 24/12/2020
(732) DORIN ADRIAN PAINA, STR.

BORHANCIULUI NR. 8A, AP. 6,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SUPREMUL CONSILIU

PATRIOTIC ROMAN
DE GRAD 33 SI ULTIM
AL RITULUI SCOTIAN
ANTIC SI ACCEPTAT

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

41. Activități culturale.
───────

(210) M 2020 09357
(151) 24/12/2020
(732) SERVUS COLLECTION SRL,

STR. SCOLII NR. 22, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SACALASENI,
437280, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
SERVUS COLLECTION

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

3. Produse de toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate de duș pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
lumânări de masaj de uz cosmetic.
4. Lumânări, lumânări parfumate, lumânări
pentru masă, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, ceară
de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
aranjamente din lumânări, candele (lumânări),
ceară pentru fabricarea de lumânări, lumânări
cu repelent pentru insecte, lumânări (iluminat),
lumânări în cutii metalice, lumânări și fitiluri de
lumânări pentru iluminat, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor, lumânări votive.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat.

───────

(210) M 2020 09358
(151) 24/12/2020
(732) MD PHARMABEST S.R.L., ȘOS.

MIHAI BRAVU NR. 255, NIVELUL
S 057, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Two

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
5. Teste de sarcina folosite acasa, preparate
pentru teste de sarcină, folosite acasă
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
teste de sarcina folosite acasa, preparate pentru
teste de sarcină, folosite acasă, teste de
sarcina (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
teste de sarcina folosite acasa, preparate
pentru teste de sarcină, folosite acasă, teste
de sarcina, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la teste de sarcina folosite acasa, preparate

pentru teste de sarcină, folosite acasă, teste
de sarcina, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.
44. Servicii privind efectuarea de teste de
sarcină (servicii medicale).

───────

(210) M 2020 09359
(151) 24/12/2020
(732) LORENA PARTALE, STRADA

ARDEALULUI NR. 12, BL. L33,
SC C, ET. 4, AP. 48, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BODY BOMB TASTY
FOOD. EPIC BODY.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

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

35. Organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru alimente
sanatoase, diete si nutritie, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
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servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, marketing promotional, servicii
promoționale comerciale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, servicii ale unei săli de
fitness, creare şi furnizare de programe în
domeniul antrenamentelor de fitness (instruire),
coordonare de clase pentru slăbit şi controlul
greutăţii (antrenamente de sănătate și fitness),
consultanţă în materie de fitness, instruire,
antrenament şi îndrumare în educaţie fizică,
coordonarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness),
punere în funcţiune de centre pentru exerciţii
fizice, furnizarea de spaţii pentru fitness
şi exerciţii (antrenament), servicii ale unui
antrenor personal, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment şi educaţie), organizare de
evenimente și de petreceri, cursuri de nutriție
nemedicale (instruire), organizare de cursuri de
nutriție (instruire), servicii educative în domeniul
nutriție (instruire).
42. Servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar.
43. Servicii de catering, restaurante (servirea
mesei), catering, inclusiv, în special, având
legătură cu alimentele sănătoase, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, furnizare de informații referitoare la
nutriție, consiliere cu privire la diete și nutriție,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, masaj, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 09360
(151) 24/12/2020
(732) CATANOIU ADRIAN, SAT

CARSOCHEȘTI - CORABITA,
JUDEȚUL VRANCEA, SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
FELICITY

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate

nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere
fără alcool, ape minerale și gazoase si
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
si sucuri din fructe nealcoolice, siropuri,
siropuri și alte preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, apa gazoasa, limonade, apa
lithia (bogată in litiu), apa minerala (bauturi),
bauturi nealcoolice, apa carbogazoasa, bauturi
racoritoare, ape de masă, ape de izvor, ape
(bauturi), ape potabile, ape cu arome, sucuri,
sucuri groase de fructe, sucuri multifruct, sucuri
de fructe si legume, bauturi cu aroma de
fructe, bauturi de fructe, nectar de fructe,
băuturi cu fructe și legume nonalcoolice, băuturi
de legume nonalcoolice, băuturi izotonice,
băuturi cu vitamine, băuturi cu minerale, bauturi
instant, pudre pentru prepararea băuturilor,
pastile pentru prepararea băuturilor, serbet
(bauturi), esențe pentru prepararea băuturilor,
băuturi nonalcoolice cu extracte de fructe,
băuturi nonalcoolice cu extracte de plante,
cocktail-uri nealcoolice, aperitive nealcoolice,
băuturi nonalcoolice cu pulpă de fructe, băuturi
nonalcoolicecu bucăți de fructe, nectaruri pentru
prepararea băuturilor, băuturi cu zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi nonalcoolice cu arome
de ceai, băuturi nealcoolice cu arome de
cafea, băuturi nealcoolice cu arome de cacao,
băuturi nealcoolice cu arome de ciocolata,
băuturi nealcoolice cu arome de hemp, băuturi
racoritoare cu continut caloric scăzut.

───────
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(210) M 2020 09361
(151) 24/12/2020
(732) CORNEL CIOCIANU, INT. MAIOR

ALEXANDRU CAMPEANU NR.3A,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Casa Albă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, coloranţi,
nuanţatori, vopsele reflectorizante, vopsele
pe bază de apă, vopsele termorezistente,
vopsele lavabile, vopsea lavabila pentru interior,
vopsele anti-coroziune, vopsele contra rugină,
vopsele anti-urină, vopsele ignifuge, vopsele
antistatice, amestecuri de vopsele, coloranți
pentru vopsele, vopsele pentru construcții,
vopsele de hidroizolație, diluanți pentru
vopsele, vopsele de protecție contra căldurii,
vopsele rezistente la apă, vopsele utilizate
pentru prevenirea mucegaiului, produse pentru
conservarea suprafețelor clădirilor (vopsele),
acoperiri hidrofuge (vopsele) folosite în zidărie,
vopsele utilizate ca acoperire elastică a fațadelor,
vopsele industriale utilizate pe suprafețele
de beton, straturi de protecție folosite la
acoperișuri (vopsele), vopsele termoplastice
utilizate în marcarea suprafețelor drumurilor,
acoperiri din materiale plastice (vopsele) folosite
în construcții, materiale pentru marcajul rutier
sub formă de vopsele, preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafețele
clădirilor (vopsele), vopsele acrilice pe bază de
apă folosite la zugrăvirea caselor, preparate
(vopsele) care conțin agenți pentru a preveni
atacarea lemnului prin putrezire, lacuri sub formă
de vopsele, diluanți pentru lacuri, aglutinanți

pentru vopsele și chituri, coloranți pentru
beton, coloranți pentru mortar, coloranți pe
bază de apă sub formă de vopsele, coloranți
anticorozivi folosiți la amestecarea vopselelor
pentru alegerea culorii, coloranți pentru lemn,
glazuri (vopsele, lacuri).
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare 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 in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata
de vopsele, vernisuri şi lacuri, coloranţi,
nuanţatori, vopsele reflectorizante, vopsele
pe bază de apă, vopsele termorezistente,
vopsele lavabile, vopsea lavabila pentru
interior, vopsele anti-coroziune, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata de vopsele contra
rugină, vopsele anti-urină, vopsele ignifuge,
vopsele antistatice, amestecuri de vopsele,
coloranți pentru vopsele, vopsele pentru
construcții, vopsele de hidroizolație, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata de diluanți pentru
vopsele, vopsele de protecție contra căldurii,
vopsele rezistente la apă, vopsele utilizate
pentru prevenirea mucegaiului, produse pentru
conservarea suprafețelor clădirilor (vopsele),
acoperiri hidrofuge (vopsele) folosite în zidărie,
vopsele utilizate ca acoperire elastică a fațadelor,
vopsele industriale utilizate pe suprafețele de
beton, servicii de comercializare in spatiu
fizic si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu
ridicata de straturi de protecție folosite la
acoperișuri (vopsele), vopsele termoplastice
utilizate în marcarea suprafețelor drumurilor,
acoperiri din materiale plastice (vopsele) folosite
în construcții, materiale pentru marcajul rutier
sub formă de vopsele, preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafețele
clădirilor (vopsele), vopsele acrilice pe bază de
apă folosite la zugrăvirea caselor, preparate
(vopsele) care conțin agenți pentru a preveni
atacarea lemnului prin putrezire, lacuri sub formă
de vopsele, servicii de comercializare in spatiu
fizic si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu
ridicata de diluanți pentru lacuri, aglutinanți
pentru vopsele și chituri, coloranți pentru beton,
coloranți pentru mortar, coloranți pe bază de
apă sub formă de vopsele, coloranți anticorozivi
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folosiți la amestecarea vopselelor pentru
alegerea culorii, coloranți pentru lemn, glazuri
(vopsele, lacuri), administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 09362
(151) 24/12/2020
(732) SMART EVO TEL, STR. UZINEI

NR. 158 I 12, SAT MĂNĂSTIREA,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COMUNA
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)
MOBILEJOY

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

9. Emițătoare si receptoare wireless, căști, căști
audio, căști stereo, căști auriculare, casti fara
fir, căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
mobile, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
boxe portabile, sisteme audio-vizuale, sisteme
electronice de distribuire de semnale audio/
video, ochelari de realitate virtuală, căști
pentru realitate virtuală, acumulatori alcalini,
carcase de acumulatoare, alimentatoare pentru
acumulatoare, acumulatoare acționate prin
apăsare, acumulatoare (încărcătoare pentru -
electrice), telefoane fără fir, boxe fara fir,
comutatoare fără fir, transmițătoare fără fir,
receptoare fără fir, încărcătoare fără fir, tastaturi
fara fir, aparate telefonice fără fir, aparate de
comunicație fără fir, receptoare (audio, video)
fără fir, amplificatoare de semnal fără fir, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive fără fir
pentru rețele locale, componente de calculator
periferice fără fir, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, boxe, cabluri
pentru boxe, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, cabluri telefonice,
port telefon mobil, prize pentru telefon, huse
pentru telefoane, huse de videocamere, huse

din pânză sau material textil pentru telefoane
mobile, tablete, huse pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, folii de protecție
pentru tablete, tablete grafice digitale, telefoane,
telefoane inteligente, telefoane mobile, baterii
pentru telefoane, telefoane celulare digitale,
ceasuri inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, dispozitive mâini
libere pentru telefoane, dispozitive „mâini-libere”
pentru telefoane celulare, dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, microfoane de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, încărcătoare
electrice, încărcătoare portabile, încărcătoare
usb, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, încărcătoare de rețele
de alimentare, telefoane digitale, telefoane
portabile, telefoane de mașină, etuiuri pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane inteligente,
difuzoare pentru telefoane mobile, programe
descărcabile pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, camere video pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru tablete, software
pentru tablete, tablete grafice, tablete digitale,
întrerupătoare cu ceas, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, ceasuri
de mână care comunică date la alte dispozitive
electronice, dispozitive de comunicații portabile,
sub formă de ceasuri de mână, cutii pentru
căști, amplificatoare pentru căști, căști in-ear,
aparate pentru înregistrări audio-video, rutere
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, dispozitive de control pentru navigația
audio-video a mașinii, aplicații de calculator
descărcabile pentru navigația audio-video a
mașinii, aparate pentru descărcarea de date, de
materiale audio și video de pe internet, software
pentru prelucrarea de imagini, grafice, conținut
audio, conținut video și text, încărcătoare pentru
mașini electrice, încărcătoare pentru joystick-
uri, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, cabluri optice, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri electrice, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri pentru calculatoare, cabluri de
telecomunicații, cabluri pentru modem, cabluri
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de microfon, cabluri telefonice electrice,
adaptoare stereo pentru automobile, cablaje
electrice pentru automobile, instalații telefonice
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile., căşti fără fir pentru
calculatoare tableta
35. Organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de comenzi online computerizate, realizare de
târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitare, oferte pentru licitații
online în numele terților, servicii de administrare
a comunităților online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
administrarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile.

───────

(210) M 2020 09363
(151) 25/12/2020
(732) ANTAL NORBERT ZOLTAN PFA,

NR. 212, JUD. CLUJ, IZVORU
CRISULUI, 407340, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Handmade in RO

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

25. Cămăși.
28. Șah (jocuri), jocuri de societate.

───────

(210) M 2020 09364
(151) 26/12/2020
(732) ANGELA MADINA IONESCU,

STR. BABA NOVAC NR.15,
BL. G15, SC.1, PARTER, AP.4,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031624,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
POLLY

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

41. Servicii de compoziții muzicale.
───────
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(210) M 2020 09365
(151) 27/12/2020
(732) S.C. PEȘTIȘORUL FERICIT S.R.L.,

PIAŢA NAŢIUNILE UNITE NR. 3-5,
BL. B2, SUBSOL, CAM. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, BLOC 52 , SCARA A, ETAJ 5
AP. 18, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HappyFish

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
03.09.01; 03.09.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
305C, Pantone 7462C), roșu (Pantone
1805C), alb

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, baze
de date (electronice), baze de date interactive,
baze de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice, benzi audio digitale pre-înregistrate,
benzi audio preînregistrate, benzi desenate
descărcabile, benzi video pre-înregistrate, non-
muzicale, benzi video preînregistrate care
conțin jocuri, benzi video preînregistrate cu
muzică, broșuri electronice descărcabile, casete
cu bandă înregistrate, casete preînregistrate,
cărți audio, cărți digitale pentru descărcare
de pe internet, cărți electronice, cărți
electronice descărcabile, cărți înregistrate pe
bandă, cărți înregistrate pe disc, cd-uri pre-
înregistrate (compact discuri interactive), cd-

rom-uri pre-înregistrate, cd-uri pre-înregistrate
cu muzică, casete video pre-înregistrate cu
desene animate, casete video preînregistrate
cu muzică, casete video înregistrate cu
desene animate, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, clipuri video preînregistrate, dvd-
uri interactive, desene animate descărcabile,
desene animate sub formă de filme
cinematografice expuse, discuri (înregistrări
audio), discuri compacte video preînregistrate,
discuri optice care conțin muzică, discuri video
pre-înregistrate, discuri video înregistrate cu
desene animate, discuri înregistrate cu conținut
audio, discuri înregistrate cu conținut video,
dvd-uri preinregistrate, dvd-uri preînregistrate
cu jocuri, dvd-uri preînregistrate cu muzică,
felicitări electronice descărcabile pentru a
fi trimise prin poștă, filme cinematografice
expuse, filme cinematografice expuse, filme
descărcabile, filme diapozitive expuse, filme
expuse, filme fotosensibile (expuse), filme
radiografice expuse, altele decât cele de
uz medical, filme reprografice (fotosensibile)
(expuse), filme video descărcabile, hărți
electronice care pot fi descărcate, imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
imagini holografice, înregistrări audio, manuale
de instruire în format electronic, manuale de
pregătire sub formă de programe de calculator,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
microfilme (expuse), modele de realitate virtuală,
muzică digitală care poate fi descărcată de
pe internet, muzică digitală descarcabilă de
pe site-uri de internet cu mp3-uri, muzică
digitală descarcabilă dintr-o bază de date de
calculator sau de pe internet, muzică digitală
descărcabilă, partituri electronice, descărcabile,
pelicule fotografice transparente (expuse) pentru
retroproiectoare, plăci fotografice (expuse),
înregistrări de clipuri muzicale, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări sonore descărcabile, înregistrări
video, înregistrări video descărcabile, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, planificatoare și
agende descărcabile care se pot tipări, podcast-
uri descărcabile, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile referitoare la jocuri și jocuri
de noroc, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste în domeniul
jocurilor video, publicații electronice interactive
descărcabile, publicații electronice în domeniul
tehnologiei interactive descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
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publicații eletronice descărcabile în domeniul
jocurilor video, publicații săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet,
reviste electronice descărcabile, serii de cărți
descărcabile pentru copii, serii de înregistrări
audio muzicale, suporturi de înregistrări
muzicale pe bandă magnetică, suporturi media
educative descărcabile, șabloane descărcabile
pentru crearea de prezentări audiovizuale,
sesiuni video, descărcabile, videoclipuri din filme
pre-înregistrate, ziare electronice descărcabile,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
date înregistrate pe suport magnetic, discuri
compacte preînregistrate, discuri de înregistrare
optice, discuri preprogramate, film holografic,
fișiere multimedia descărcabile, holograme,
holograme pentru certificarea produselor
autentice, microfilme sensibile expuse, suporturi
de date magnetice pre-înregistrate, suporturi de
înregistrare (optice), înregistrări magnetice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fișiere de muzică descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de conținut media, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, organizare de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, realizare de
abonamente la pachete de informații, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import
și export, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de telemarketing, servicii de
abonamente la servicii de telecomunicații pentru
terți, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de

publicitate, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de relații cu publicul, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică și
de telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, publicitate
exterioară (afișaj), afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
compilare de statistici privind publicitatea,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, dezvoltare de conceptii de publicitate,
editare și actualizare de texte publicitare,
difuzarea de date privind publicitatea, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații publicitare, intermediere
publicitară în cinematografe, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție de
material publicitar vizual, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovare a vânzărilor
prin mijloace audiovizuale, promovare de
evenimente speciale, promovare (publicitate) de
concerte, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovarea serialelor (filme) pentru
terți, publicitate, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate în cinematografe,
publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate pentru cinematografe, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
servicii de cumpărare de media, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, asigurarea
accesului la internet protocol tv, asistență
în furnizarea de programe de televiziune
prin cablu, oferită terților, comunicare de
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informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme cinematografice prin satelit,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
infomații financiare prin intermediul televiziunii,
difuzare de informații financiare prin radio,
difuzare de informații financiare prin satelit,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin conectarea
cablului la receptoarele de televiziune, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe prin internet, difuzare de
programe prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, difuzare de programe prin satelit,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, difuzarea la radio și televiziune,
exploatare de rețele de televiziune prin
cablu, exploatarea infrastructurilor de difuzare,
exploatarea sistemelor de televiziune prin
cablu, furnizare de comunicații prin transmisii
televizive, furnizare de informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de informații televizate
legate de radiotelefoane, furnizarea accesului
la televiziune prin aparate de decodare,
furnizarea canalelor de telecomunicații destinate
serviciilor de teleshopping, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, operarea echipamentului
pentru radiodifuziune sonoră, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune prin
cablu, radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii

de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (IPTV),
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de transmisie de podcasting, servicii
de radiodifuziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, servicii de transmisie prin
benzi telegrafice, servicii de transmisie prin cablu
și satelit, servicii de transmisii audiovizuale,
servicii interactive de teletext, teledifuziune
prin abonament, teledifuziune simultană prin
rețele globale de comunicare, internet și rețele
fără fir, televiziune prin cablu, transmisie de
imagini prin sateliți, transmisie de podcasturi,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe prin cablu, transmisie de programe
prin cablu și satelit, transmisie de programe
radio, transmisie de webcast-uri, transmisie
radio prin cablu, transmisie video la cerere,
transmisie wireless, transmisie și difuzare
de date, transmisie și difuzare fără fir de
programe de televiziune, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisii video, transmitere de date
audio pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere de programe radio și de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Educație, divertisment. traducere și
interpretare, adaptări și montaje
cinematografice, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, creare de desene
animate, creare de formate pentru filme, creare
de formate pentru programe de televiziune,
dublare de filme, editare de casete audio, editare
de film, editare de filme (fotografice), editare de
fotografii, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, emisiuni de radio
(programare), furnizarea simultană online a unor
programe de televiziune pe mai multe posturi,
furnizarea simultană online a unor programe
radio pe mai multe posturi, filmarea de microfilme
pentru terți, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
servicii de înregistrare video automată, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
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de pe internet, microfilmare, montaj de filme
cinematografice, montaj de programe de
televiziune, montaj de programe radiofonice,
montajul benzilor video, planificarea programelor
de radio și de televiziune, postsincronizare și
dublaj, pregătire de programe radiofonice și de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, prezentare de programe
de radio, prezentare de programe de televiziune,
producere de programe audio, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, producerea unei serii
continue de programe animate de aventură,
producția de emisiuni radiofonice, înregistrări
de muzică nedescărcabile, înregistrări originale
nedescărcabile, înregistrări pe benzi video
(filmare), producția de filme cinematografice,
producție audio și video și fotografie,
producție de animații, producție de benzi
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de clipuri grafice cinematografice,
producție de divertisment sub formă de casete
video, producție de divertisment sub formă
de programe de televiziune, producție de
divertisment sub formă de seriale de televiziune,
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de efecte speciale
pentru filme, producție de efecte speciale
pentru radio, producție de efecte speciale
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de film pe dvd
și cd-rom, producție de filme cinematografice
preînregistrate, producție de filme de televiziune
și cinematografice, producție de filme formative,
producție de filme pe bandă video și pe dvd-uri,
producție de filme pentru televiziune, producție
de filme video preînregistrate, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în studiouri, producție de filme și de filme pe
casete video, producție de master-uri audio,
producție de materiale de divertisment audio,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, producție de materiale video
formative, producție de înregistrări audiovizuale,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
master audio, producție de înregistrări sonore
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și/sau video, producție de melodii pentru
filmele cinematografice, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de acțiune în
direct și de animație, producție de programe

de televiziune, producție de programe de
televiziune cu subtitrare, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
spectacole de revistă în fața unui public în
direct, producție de spectacole și filme, producție
de televiziune, producție de videodiscuri pentru
terți, producție de videouri muzicale, producție
și prezentare de programe de radio, producții
de film, altele decât filmele publicitare, producții
de film, televiziune și radio, producții de
operă, programare (organizare de programe)
pe o rețea globală de calculatoare, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
tehnice, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare, realizare de programe de
divertisment radiofonic, regizare de filme, alta
decât de filme publicitare, selectare și compilare
de muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, servicii ale studiourilor de televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de animație și efecte speciale pentru
filme și video, servicii de editare audio și video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
de filmări aeriene, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii de macrofotografie,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de înregistrare, servicii de înregistrare
audio și video, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrare și producție audio, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de înregistrări sonore și
video de divertisment, servicii de înregistrări în
studio pentru filme, servicii de producție video,
servicii de studio pentru înregistrarea filmelor
cinematografice, servicii informative cu privire
la filme video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, servicii oferite
de studiouri pentru repetiții (înregistrări), servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
servicii pentru producție de divertisment
sub formă de emisiuni de televiziune,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de filme, servicii în producția de
filme cinematografice și telefilme, servicii în
producția de filme de animație, stabilirea
grilei de programe de televiziune (programare),
studiouri de înregistrare, servicii educative
și de instruire, activități de divertisment, și
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culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, agenții de impresariat în
domeniul teatral, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, ateliere organizate în scopuri
culturale, ateliere recreative, servicii oferite
de cinematografe, concerte muzicale pentru
televiziune, concursuri televizate, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, distribuție de
filme, divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de radio și televiziune,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue în domeniul varietăților, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment difuzat
într-o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment furnizat prin sisteme de videotext,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment prin filme, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, fotoreportaje, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de filme nedescărcabile, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
informații despre filme, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio
și vizuale, furnizare de informații referitoare
la programe de televiziune, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe televizate de
știri, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, găzduire și

organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la filme, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, planificarea proiecțiilor
cinematografice, pregătire de emisiuni de
divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de știri pentru cinema, pregătirea
de programe documentare pentru cinema,
pregătirea subtitrărilor pentru filme, prezentare
de filme, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
programe de televiziune prin cablu (programare),
proiecție de filme video, proiecții de filme
cinematografice, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment cinematografic, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de filme cinematografice, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de informații despre programul filmelor,
servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii electronice de ghid de
vizionare tv, servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii privind ghidul
programelor de televiziune, sisteme de
joc (divertisment, educație), spectacole de
televiziune prin satelit, studiouri cinematografice,
subtitrare.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, securitate, protecție și reconstituire
it, servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, închirierea hardware-
ului și facilităților pentru calculator, actualizarea
băncilor de memorie pentru sisteme informatice,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
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a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
creare de platforme informatice pentru terți,
detectare a defecțiunilor tehnice sub formă de
diagnoză a problemelor la produsele electronice
de consum, dezvoltare de rețele informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare de
sisteme pentru prelucrarea de date, dezvoltare
de sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare
de sisteme pentru transmisia de date, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi și
de software, diagnoza problemelor la hardware-
ul de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a
datelor, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(EDP), monitorizarea sistemelor computerizate
prin acces de la distanță, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără
fir pentru transmitere de date, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de introducere de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, proiectare, creare și programare de
pagini web, punerea la dispoziție de instalații
pentru centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de proiectare și programare informatică,

servicii de rețele informatice, servicii de transfer
de date, servicii informatice de analiză de date.
45. Acordare de drepturi de autor (servicii
juridice), acordare de licențe (servicii juridice)
în cadrul publicării de software, acordare de
licențe altor persoane pentru utilizarea de
drepturi de proprietate industrială și drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe de
proprietate intelectuală în domeniul drepturilor
de autor (servicii juridice), acordare de licențe
pentru personaje de desene animate (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), acordare de
licențe tehnologice, acordarea de drepturi de
licențe pentru producțiile de filme, televiziune și
video (servicii juridice), acordarea de drepturi
de licență pentru filme (servicii juridice),
acordarea de drepturi de licență pentru
producții audio (servicii juridice), acordarea
de drepturi de licență pentru producții video
(servicii juridice), acordarea de drepturi de
licență pentru producțiile de televiziune (servicii
juridice), acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice), acordarea de
drepturi de licență pentru utilizarea fotografiilor
(servicii juridice), acordarea de licențe pentru
drepturi de proprietate industrială și drepturi
de autor (servicii juridice), acordarea de licențe
pentru drepturile de autor pentru difuzarea
de programe de televiziune, acordarea de
licențe pentru drepturile de autor pentru
difuzarea de programe de televiziune prin
cablu, acordarea de licențe pentru jocuri
de calculator (servicii juridice), acordarea de
licențe pentru opere muzicale (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru filme, televiziune
și conținut video (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru programe de radio și de
televiziune (servicii juridice), administrare de
drepturi de autor și drepturi de proprietate
intelectuală, administrarea juridică a licențelor,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
asistență pentru litigii asistată de calculator
(servicii juridice), auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
acordare de licențe de sisteme de comunicații
fără fir (servicii juridice), concesiune de
licențe de spectacole muzicale, consiliere
juridică legată de franchising, consiliere în
domeniul proprietății intelectuale, consultanță
în domeniul managementului proprietății
intelectuale și dreptului de autor, consultanță
în legătură cu respectarea protecției datelor
(servicii juridice), consultanță în probleme de
drepturi de proprietate industrială, consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind protecția
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drepturilor de autor, gestionarea drepturilor de
autor, concesiune de licențe de proprietate
intelectuală, licențiere de materiale tipărite
(servicii juridice), închiriere de nume de domeniu
de internet, înregistrare de nume de domenii
pentru identificarea utilizatorilor unei rețele
globale de calculatoare, înregistrarea numelor
de domeniu pentru identificarea utilizatorilor
pe o rețea globală de calculatoare (servicii
legale), protejarea drepturilor de autor, servicii
de acordare a licențelor cu privire la editarea
de muzică, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii juridice privind
protecția și exploatarea drepturilor de autor
pentru producții de filme, de televiziune, de
teatru și de muzică, servicii juridice referitoare la
exploatarea de drepturi de autor asupra filmelor,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi derivate în legătură cu producțiile de
filme, de televiziune, video și muzicale, servicii
juridice referitoare la exploatarea drepturilor de
transmisie.

───────

(210) M 2020 09366
(151) 27/12/2020
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

AFTER SCHOOL KARATE, ALEEA
SPORTURILOR NR. 51A, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120033, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
ROMANIA KARATE CLASSIC

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────



Erată 

Referitor la cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2020 08696, publicată la data de 09.12.2020, lista 

produselor sau/si serviciilor clasificate conform ,, Clasificării de la Nisa’’ este: 

 

9. Măști de protecție; măști de protecție respiratorie pentru purificarea aerului. 

16. Tipărituri grafice; etichete din hârtie sau carton; abțibilduri (papetărie); șabloane 

(papetărie); materiale didactice și educative. 

10.Măști sanitare pentru scopuri medicale. 

28.Jocuri de construcție; măști (obiecte de divertisment). 



 
ERATĂ 

 
 
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare 

M2020/009223, înregistrată în data de 18.12.2020 şi publicată 
în data de 28.12.2020, deoarece taxele de publicare şi 
înregistrare nu au intrat în contul OSIM. 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020 09236/18.12.2020, publicată 

în 28.12.2020  dintr-o eroare materialăa fost omisă de la publicare prioritatea nr. 080854 din 

data: 07/07/2020, ţara Jamaica, având starea acceptată. 

 

 
 
                            



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2020/09155, publicat în data de 24/12/2020, se scoate de 

la publicare deoarece taxa nu a intrat in contul OSIM. 

 



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2020/09287, publicat în data de 30/12/2020, se scoate de 

la publicare deoarece taxa nu a intrat in contul OSIM. 

 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020 09148/17.12.2020, publicată 

în 24.12.2020  clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 

 
Clasa 10: Jucării erotice (sexuale). 
Clasa 25: Lenjerie intimă; îmbrăcăminte erotică (articole de îmbrăcăminte); articole de 
acoperirea capului pentru adulți. 
Clasa 28: Jocuri și jucării pentru divertisment; articole de gimnastică și sport pentru adulți. 
Clasa 35: Servicii oferite de un magazin online de vânzare cu amănuntul pentru produse tip 
jucării și articole de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și articole pentru acoperirea capului 
destinate adulților. 
 
 
                            


