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Cereri Mărci publicate în 06/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08461 29/12/2020 ASOCIATIA UNSTOPPABLE

SPORT CLUB
Unstoppable SPORT CLUB

2 M 2020 09128 29/12/2020 SALTEMPO SRL COSTACHE Bucate ca odinioara

3 M 2020 09155 29/12/2020 NICOLAE-DANIEL
CEAUȘESCU

info deşeuri

4 M 2020 09367 28/12/2020 S.C. MIHAI MATEIAŞ PAZĂ ŞI
PROTECŢIE S.R.L.

P M G MIHAI MATEIAŞ PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

5 M 2020 09368 28/12/2020 SC SAB TEX INTERNATIONAL
SRL

SPICY PEPPER

6 M 2020 09369 28/12/2020 LESAFFRE ROMANIA SRL Pâinea Casei Noastre Gust şi
bucurie în fiecare felie cu maia
naturală

7 M 2020 09370 28/12/2020 ASOCIATIA CENTRUL
TERAPEUTIC MAREA NEAGRA
DE SPRIJIN A PERSOANELOR
CU AUTISM

Autism 24h

8 M 2020 09371 28/12/2020 UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

9 M 2020 09372 28/12/2020 ANDREIA-ILEANA MURGU SANO-METER

10 M 2020 09373 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL UMMI - Haute Levantine Cuisine

11 M 2020 09374 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL Amoom

12 M 2020 09375 28/12/2020 ELYSEE IMPEX S.R.L. Chairry S

13 M 2020 09376 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL Azooz

14 M 2020 09377 28/12/2020 ELYSEE IMPEX S.R.L. ChairryStore.ro

15 M 2020 09378 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL Bedouin Hummus

16 M 2020 09379 28/12/2020 MGC FOOD NETWORK SRL NOMZ - Comfort Kitchen

17 M 2020 09380 28/12/2020 AGROVIT SOLIS SRL CĂŞĂRIA DUNAR

18 M 2020 09381 28/12/2020 BLACK SEA OFFSHORE
CENTRE SRL

BSOC BLACK SEA OFFSHORE
CENTRE

19 M 2020 09382 28/12/2020 ALICEUSANPUBLIQUE SRL RETRO FUTURE

20 M 2020 09383 28/12/2020 ALINA - OANA AMISCULESEI REDIU EVENTS

21 M 2020 09384 28/12/2020 APUSENI MOUNTAINS
RESEARCH CO S.R.L.

A+PA Skin Cells
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 09385 28/12/2020 PERFECT MEDIA SRL CIPCON CENTRUL DE

INFORMARE SI PREGATIRE IN
CONSTRUCTII

23 M 2020 09386 29/12/2020 IONUT ALEXANDRU
PETRACHE

alexand.ro

24 M 2020 09387 29/12/2020 L.C. EMPIRE OF DESIGN SRL DOTY

25 M 2020 09388 29/12/2020 ITV STUDIOS NETHERLANDS
CONTENT B.V.

VOCEA ROMÂNIEI

26 M 2020 09389 29/12/2020 ANCHOR WELD (WUHAN)
TECHNOLOGY CO., LTD

TEMO

27 M 2020 09390 29/12/2020 S.C. MIDMAR STAR S.R.L. CRAMA GABAI MOZAIC

28 M 2020 09391 29/12/2020 UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

UAB

29 M 2020 09393 29/12/2020 FILARMONICA "ION
DUMITRESCU"

FESTIVALUL "TINERE
TALENTE" RÂMNICU VÂLCEA
ORGANIZATOR FILARMONICA
"ION DUMITRESCU "

30 M 2020 09394 29/12/2020 MAGNET CENTER SRL MAGNET CENTER

31 M 2020 09395 29/12/2020 SUSTAINABLE VENTURES SRL ROMO

32 M 2020 09396 29/12/2020 UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

UAB UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918 DIN ALBA
IULIA

33 M 2020 09397 29/12/2020 LILU'S CAKES & MORE SRL LiLu Fine Desserts

34 M 2020 09398 29/12/2020 COSMIN-DRAGOS MOGOS
ANDREI-STEFAN IAGARU

PESCUIT ROMANIA

35 M 2020 09399 29/12/2020 SC TIS FARMACEUTIC SA SaniTis

36 M 2020 09400 29/12/2020 SC TIS FARMACEUTIC SA LEZIDERM

37 M 2020 09401 29/12/2020 ASOCIATIA IUBITORILOR DE
CARTE

BOOK Lover Society

38 M 2020 09402 29/12/2020 EUGEN-ORLANDO
TEODOROVICI

#fiiTU

39 M 2020 09403 29/12/2020 SC TEHNOCOLOR BAND SRL Doamna Roz

40 M 2020 09404 29/12/2020 ZUMZERIA S.R.L. zumzeria.ro

41 M 2020 09405 29/12/2020 EGROS TRADE S.R.L. EGROS Shopping Locul în care
găseşti de toate!

42 M 2020 09406 29/12/2020 FLACO RETAIL SA FLANCO ÎȚI PERMIȚI CE E MAI
BUN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2020 09407 29/12/2020 VALERIO 'S GOODS S.R.L. Mouse Tech

44 M 2020 09408 29/12/2020 CONCEPT INFRASTRADE
LOGISTIC S.R.L.

CONCEPT INFRASTRADE
LOGISTIC
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(210) M 2020 08461
(151) 29/12/2020
(732) ASOCIATIA UNSTOPPABLE

SPORT CLUB, STR. DR.
GURA CALITEI NR.4-32, BL.4,
SC.A, ET.10, AP.146, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032604,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Unstoppable SPORT CLUB

(531) Clasificare Viena:
02.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
Bright GreenC), portocaliu (Pantone
Bright orangeC), bleu (Pantone Medium
BlueC), albastru (Pantone 660C), mov
(Pantone 271C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru triatlon,
costume de înot, costume pentru înot, căști de
înot, ciorapi de atletism, încălțăminte de atletism,
maiouri pentru atletism, colanți pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism, pantofi
pentru ciclism, pantaloni pentru ciclism, maiouri
pentru ciclism, căciuli pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, maiouri de
alergare, hanorace sport, bluze sport, jachete
sport, ghete sport, pantaloni sport, bustiere
sport, echipament sportiv, șepci sportive, șosete
pentru sport, cămăși stil sport, pantofi de sport,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de sport,
pantaloni de sport, îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri (pentru sport), maiouri pentru sport,
pantaloni scurți pentru sport, șepci și căciuli
pentru sport, pantaloni scurți cu bretele pentru
ciclism, încălțăminte pentru alergare.
28. Veste pentru înot, labe pentru înot, centuri de
înot, plute pentru înot, colaci de înot, echipament
sportiv pentru înot, mănuși pentru înot, aripioare
pentru înot, labe pentru înotători, blocstarturi

(echipamente de înot), plute gonflabile pentru
înot, mănuși de înot palmate, echipamente de
plutire pentru înot, colaci pentru scăldat și înot,
palete de mână pentru înot, colaci de înot
pentru agrement, dispozitive gonflabile de înot
recreativ, articole de înot sau scăldat pentru
menținerea corpului la suprafața apei, articole de
înot pentru menținerea corpului la suprafața apei,
pentru uz recreativ, garduri (obstacole) folosite
la atletism, protectoare abdomen pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protectoare
palme pentru atletism, apărători de tibie pentru
atletism, protecții de încheieturi pentru atletism,
garduri folosite la antrenamentele de atletism,
genunchiere de uz sportiv pentru ciclism, jocuri
sportive, cercuri pentru sport, inele pentru sport,
echipamente pentru sport, articole de sport,
articole și echipament de sport, protecții de mâini
pentru sport, protecții de piept pentru sport.
41. Cursuri de înot, lecții de înot, servicii oferite
de piscine (facilități) de înot, servicii oferite
de piscine (instalații) pentru înot, pregătirea
instructorilor de înot, organizare de concursuri
de atletism, organizare de competiții de
atletism, organizare și coordonare de competiții
de atletism, organizarea și coordonarea de
evenimente de atletism la colegiu, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, organizare de evenimente de ciclism,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente sportive, servicii de informații
de bilete pentru sporturile electronice, furnizare
de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente sportive, antrenament
sportiv, arbitraj sportiv, antrenament (coaching)
sportiv, activități sportive, antrenamente sportive,
servicii sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, sport și fitness, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
pregătirea profesorilor de sport, organizarea
de competiții de sporturi electronice (e-sports),
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, producție de evenimente
sportive, servicii de educație sportivă, servicii
de pregătire sportivă, cursuri de pregătire
sportivă, activități sportive și culturale, servicii
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de educare sportivă, organizare de turnee
sportive, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, activități de
divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 09128
(151) 29/12/2020
(732) SALTEMPO SRL, CALEA

PRUTULUI NR. 87A, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800205, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

COSTACHE Bucate
ca odinioara

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 26.02.03; 27.05.01; 29.01.15

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

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

29. Carne, carne proaspătă, carne afumată,
carne tocată, carne procesată, carne uscată,
carne liofilizată, carne friptă, carne congelată,
carne afumată, carne ambalată, carne
preparată, carne feliată.

───────

(210) M 2020 09155
(151) 29/12/2020
(732) NICOLAE-DANIEL CEAUȘESCU,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 27, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

info deşeuri

(531) Clasificare Viena:
24.15.03; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2020 09367
(151) 28/12/2020
(732) S.C. MIHAI MATEIAŞ PAZĂ ŞI

PROTECŢIE S.R.L., STRADA
BURGHEA DE JOS NR. 777,
JUDEȚUL ARGEȘ, BUGHEA DE
JOS, 117165, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

P M G MIHAI MATEIAŞ
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.03

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

39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor

───────

(210) M 2020 09368
(151) 28/12/2020
(732) SC SAB TEX INTERNATIONAL

SRL, STR. 23 AUGUST NR.
244-24A, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SPICY PEPPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.09.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
PMS 193C), maro deschis ( Pantone
17-1128), negru

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

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

───────

(210) M 2020 09369
(151) 28/12/2020
(732) LESAFFRE ROMANIA SRL,

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.
172-176, PLATINUM BUSINESS
& CONVENTION CENTER,
CLADIREA B, SPATIUL B3,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

Pâinea Casei Noastre
Gust şi bucurie în fiecare

felie cu maia naturală
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.07.08; 25.03.25; 25.01.05

(591) Culori revendicate:maro deschis, bej
(Pantone 148C), negru (Pantone Black
C), maro închis (Pantone 483C)

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine.
───────

(210) M 2020 09370
(151) 28/12/2020
(732) ASOCIATIA CENTRUL

TERAPEUTIC MAREA NEAGRA
DE SPRIJIN A PERSOANELOR
CU AUTISM, STR. ANDREI
MURESAN NR. 8, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Autism 24h

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.23

(591) Culori revendicate:rosu, mov, albastru,
verde, galben, portocaliu

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

41. Organizarea de competiţii sportive.
───────

(210) M 2020 09371
(151) 28/12/2020
(732) UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE

1918 DIN ALBA IULIA, STR.
GABRIEL BETHLEN, NR. 5,
JUDETUL ALBA, ALBA-IULIA,
5665935, ALBA, ROMANIA

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

(540)
UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918
DIN ALBA IULIA

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

9. Software educational, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educational de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
16. Anuare scolare, anuare (publicații tipărite),
cărți educative, materiale educative tipărite,
materiale educative și didactice, publicații
educative, carduri educative din hârtie sau
carton, programe de studii tipărite, manuale
didactice, manuale destinate instruirii, manuale
de instrucțiuni pentru educație, reviste (publicații
periodice).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
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cu scop publicitar sau comercial, publicitate
on-line într-o reţea informatizată, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor.
41. Academii (educaţie), acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare
în domeniul educaţiei, consiliere şi coaching
cu privire la carieră (consiliere şi asistenţă
cu privire la educaţie), consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), pregătire
informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), consultanţă profesională referitoare
la educaţie, consultanţă în domeniul formării
şi perfecţionării, coordonare de evenimente
educative, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
(difuzare) de materiale educative, educaţie
vocaţională pentru tineri, educaţie preşcolară,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii in domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniul muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate

la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de tâguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
reviste electronice, publicare de publicaţii
periodice, furnizare de publicaţii electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare şi editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
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servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii
de învăţământ la distantă oferite online,
transfer de know-how (instruire), organizare
de seminarii si conferinte, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
electronice nedescărcabile, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare și
editare de materiale tipărite, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,

organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, organizare și coordonare de târguri în
scopuri academice, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
vocațională pentru tineri, educație preșcolară,
furnizarea educației, informatii in domeniul
educatiei furnizate on-line dintr-o baza de
date computerizata sau de pe internet, servicii
educative și de instruire, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de cărți educative, servicii de
consultanță privind subiecte academice, servicii
specifice școlilor (educație), sisteme de joc
(divertisment, educație), servicii educative
oferite de școli, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de competiții
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în
scopuri educative, organizare și conducere de
conferințe educative, realizare de expoziții cu
scopuri educative, organizarea de congrese în
domeniul educației, organizarea de convenții
în scopuri educaționale, organizarea de
demonstrații în scopuri educaționale, organizare
de seminarii pe teme de educație, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizarea și susținerea de târguri
de educație, organizare de examinări și
teste în domeniul educației, stabilirea de
standarde educaționale, servicii educaționale
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pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee, servicii
educaționale furnizate de colegii, servicii de
educație furnizate prin televiziune, servicii
educaționale furnizate de universități, furnizare
de teste educative, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizare
de competiții, organizare de competiții în
scopul instruirii, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizarea de festivaluri
în scopuri educaționale, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
servicii de prezentare in scopuri educative,
seminarii educative, dezvoltare de programe
internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, servicii universitare,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel universitar, servicii de învățământ la
distanță oferite online, învățământ în universități
sau colegii, organizare de competiții.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare tehnologică, cercetare bacteriologică,
cercetare biologică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinic, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, proiectare industrială, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,

servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului și miniere, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, cercetare medical,
design grafic pentru materialele promoţionale,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, cercetare în domeniul
protecţiei mediului, furnizarea de informaţii
ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu privire
la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații
în domeniul tehnologiei științei, servicii de
asistență în domeniul tehnologiei informației,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, servicii tehnologice și
cercetare în acest domeniu, servicii de
informare în domeniul tehnologiei informației,
cercetare în domeniul tehnologiei pentru
procesarea datelor, servicii de consultanță în
domeniul dezvoltării tehnologice, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
dezvoltare de tehnologii de protecție a rețelelor
electronice, servicii de consultanță în materie
de cercetare tehnologică, cercetare în domeniul
tehnologiei de prelucrare a semiconductoarelor,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
motoare, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, servicii de
inginerie în domeniul tehnologiei pentru
comunicații, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei mediului înconjurător, cercetare
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științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, cercetare științifică și tehnologică
referitoare la cartografierea brevetelor, servicii
de inginerie privind tehnologia de prelucrare a
datelor, servicii de consultanță în materie de
tehnologie de control, servicii de inginerie în
materie de tehnologie a informației, proiectare
și dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane, servicii de consiliere tehnologică
privind analiza tehnică a utilajelor, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță și informații
despre arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației, furnizare de informații on-line, dintr-
o bază de date electronică sau de pe internet,
în domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-o
tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice
pentru aplicații software online

───────

(210) M 2020 09372
(151) 28/12/2020
(732) ANDREIA-ILEANA MURGU, STR.

MONUMENTULUI NR. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SANO-METER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.05.20

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
102c), roșu (Pantone 178C), albastru
(Pantone 7467 C), gri (Pantone COOL
GRAY 11C)

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

35. Analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei ca
și cercetarea și proiectarea aferente, proiectare
și dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, studii de evaluare a
riscului privind starea de sănătate.

───────

(210) M 2020 09373
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDETUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UMMI - Haute

Levantine Cuisine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 09374
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR.1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Amoom

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

35. Administrarea magazinelor, strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
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din domeniul dulciurilor, produselor de bacanie
si vinăriei, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
aceste servicii fiind furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta in viitor,
publicitate, promovare, marketing si vanzari
pentru produse de tipul dulciuri, banacanie
si vinarie, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
43. Servicii de restaurant si bar.

───────

(210) M 2020 09375
(151) 28/12/2020
(732) ELYSEE IMPEX S.R.L.,

BULEVARDUL BASARABIA NR.
256, CORP C1, ETAJ 1, CAMERA
6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Chairry S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină, mobilier pentru
computer, mobilier de interior, mobilier din

lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, piese de mobilier,
mobilier pentru șezut, mobilier de exterior,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 20, 21, 24, 27, 28 (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
produsele din clasele 20, 21, 24, 27, 28, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produsele din clasele
20, 21, 24, 27, 28, 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.

───────
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(210) M 2020 09376
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 4,
JUDEȚUL ILFOV , BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
127, BL. 2, SC. AP. 91, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Azooz

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

32. Sucuri (băuturi), sucuri carbogazoase,
băuturi carbogazoase aromatizate.

───────

(210) M 2020 09377
(151) 28/12/2020
(732) ELYSEE IMPEX S.R.L.,

BULEVARDUL BASARABIA NR.
256, CORP C1, ETAJ 1, CAMERA
6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ChairryStore.ro

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină, mobilier pentru
computer, mobilier de interior, mobilier din
lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, piese de mobilier,
mobilier pentru șezut, mobilier de exterior,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină.

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 20, 21, 24, 27, 28 (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
produsele din clasele 20, 21, 24, 27, 28, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produsele din clasele
20, 21, 24, 27, 28, 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.

───────
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(210) M 2020 09378
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI – Agentie de proprietate
intelectuala SRL
, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
AP. 91, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bedouin Hummus

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

43. Servicii de restaurant și bar, servicii de fast-
fooduri, servicii de restaurante fast food, servicii
de fast food la pachet.

───────

(210) M 2020 09379
(151) 28/12/2020
(732) MGC FOOD NETWORK SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 4, BIROUL NR. 1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI – Agentie de proprietate
intelectuala SRL
, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
AP. 91, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOMZ - Comfort Kitchen

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

43. Servicii de restaurant și bar.
───────

(210) M 2020 09380
(151) 28/12/2020
(732) AGROVIT SOLIS SRL, STR. CUZA

VODA NR. 247, SAT VILCELELE,
JUD. CALARASI, COMUNA
VILCELELE, 917290, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)
CĂŞĂRIA DUNAR

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 09381
(151) 28/12/2020
(732) BLACK SEA OFFSHORE CENTRE

SRL, STR. MIRON COSTIN NR. 45,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
900682, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BSOC BLACK SEA
OFFSHORE CENTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.01

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
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7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 09382
(151) 28/12/2020
(732) ALICEUSANPUBLIQUE SRL, STR.

HOREA NR. 6, ETJ. I, AP. 14, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 06634,
CLUJ, ROMANIA

(540)

RETRO FUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 09383
(151) 28/12/2020
(732) ALINA - OANA AMISCULESEI,

STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.
109, JUD. BOTOSANI , BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)
REDIU EVENTS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de
afaceri, efectuare de studii de piață,
efectuarea de estimări comerciale, efectuarea
de studii de marketing şi studii de
productivitate, elaborare de date statistice
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
gestiunea stocurilor comerciale, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse în medii de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
online, publicitate şi marketing, realizare de
material publicitar, servicii de administrare a

afacerilor, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, compilare de date statistice
pentru cercetarea științifică, consultanță privind
cercetarea în afaceri, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, analiză și
cercetare de piață, servicii de cercetare privind
publicitatea, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, management
de restaurant pentru terți, administrare
a afacerilor pentru restaurante, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul înființării și
exploatării restaurantelor, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurante, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii publicitare pentru hoteluri,
administrare de programe hoteliere de stimulare
ale terților, furnizare de informații pentru
compararea tarifelor hoteliere, administrarea
hotelurilor, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii de
management hotelier (pentru terți), administrare
a afacerilor pentru hoteluri din stațiuni turistice,
servicii de secretariat furnizate de hoteluri,
servicii de consultanță privind administrarea
hotelurilor și managementul hotelier, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
organizarea transportului până la și de la hotel.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor, servicii
educative privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor, servicii de formare cu privire
la curățenia în restaurante (instruire), servicii
de divertisment furnizate de hoteluri, furnizare
de instalații de divertisment în hoteluri,
servicii de formare cu privire la curățenia în
hoteluri (instruire), organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
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de evenimente de divertisment, servicii de
editare video pentru evenimente, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet.
42. Servicii de design pentru restaurante,
proiectare (design) de restaurante, servicii de
design pentru restaurante, proiectare de hoteluri.
43. Servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii de restaurante care servesc
udon și soba, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, rezervări la
restaurant, servicii de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
informare privind restaurantele, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
hoteliere, servicii de cazare hotelieră, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de hoteluri
și moteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, organizare de mese
la hoteluri, servicii de catering hotelier, furnizare
de informații hoteliere, rezervări de hoteluri,
rezervări de hoteluri, rezervări la , evaluare
de cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, informații

cu privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 09384
(151) 28/12/2020
(732) APUSENI MOUNTAINS

RESEARCH CO S.R.L., STR.
MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.49A,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

A+PA Skin Cells
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 24.17.05; 24.17.07

(591) Culori revendicate:turcoaz, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă nonmedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.

───────

(210) M 2020 09385
(151) 28/12/2020
(732) PERFECT MEDIA SRL, STR.

AV. TRAIAN VASILE NR. 74,
SECTOR 1, BUCURESTI, 021012,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIPCON CENTRUL
DE INFORMARE SI

PREGATIRE IN CONSTRUCTII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.18; 26.01.05; 07.05.25

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

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

───────

(210) M 2020 09386
(151) 29/12/2020
(732) IONUT ALEXANDRU PETRACHE,

CALEA BUCURESTI, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
alexand.ro

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

25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte.
41. Educație, divertisment și sport, educație,
activități sportive și culturale, educație și
instruire, divertisment, îndrumare.

───────

(210) M 2020 09387
(151) 29/12/2020
(732) L.C. EMPIRE OF DESIGN SRL,

ALEEA LUNCA BRADULUI NR.1,
BLOC H4BIS, SC. C AP.3, SECTOR
3

, BUCURESTI, 032715,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DOTY

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

9. Huse pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile , huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente , folii de protecţie
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecţii de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile.

14. Cutii pentru bijuterii, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii, casete
pentru bijuterii şi cutii de pentru ceasuri, casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), cutii pentru
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ceasuri, cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri de mână şi ceasornice, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână).
18. Îmbrăcăminte pentru pisici, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru animale,
articole de îmbrăcăminte pentru câini, genți de
transport universale, cutii de transport, lese de
animale, lese pentru animale, jambiere pentru
animale, costume pentru animale, hamuri pentru
animale, zgărzi pentru animale, transportoare
pentru animale (genți), zgărzi pentru animale de
companie, măști de muște pentru animale, lese
pentru animale de companie, zgărzi electronice
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, zgărzi pentru
animale de companie, care conțin informații
medicale, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piei de animale,
geci pentru câini, încălțăminte pentru câini,
zgărzi pentru câini, centuri pentru câini, articole
vestimentare pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, produse din piele brută de ros pentru câini,
lese pentru câini, zgărzi pentru pisici.
20. Căsuţe pentru animale de companie, cuşti
pentru animale de companie, perne pentru
animale de companie, culcuşuri pentru animale
de companie paturi pentru animale de companie,
mobilier pentru animale de companie, culcuşuri
pentru animale de companie, culcuşuri gonflabile
pentru animale de companie, case de joaca
pentru animale de companie, perne pentru
animale de companie.
28. Jucării pentru animale de companie,
jucării pentru traducea sentimentelor animalelor
de companie, jucării pentru animalele de
companie confecţionate din frânghie, jucării
pentru animalele de companie conţinând iarba
mâţei.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09388
(151) 29/12/2020
(732) ITV STUDIOS NETHERLANDS

CONTENT B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8, HILVERSUM,
1217 ZC, TARILE DE JOS

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

(540)
VOCEA ROMÂNIEI

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

9. Înregistrări și descărcări audio și video,
programe de televiziune înregistrate, programe
înregistrate pentru difuzare sau altă transmisie
pe televizor, radio, dispozitive electronice mobile
și pe computere, conținut media descărcabil,
inclusiv material video și filme, programe de
televiziune, jocuri pentru computer, muzică,
imagini și tonuri de sonerii telefonice furnizate
prin internet, linie telefonică, cablu, transmisie
fără fir, serviciu de difuzare prin satelit sau
terestră, podcast-uri (descărcabile), înregistrări,
discuri, benzi, casete, cartușe, carduri și alte
suporturi, toate conținând sau pentru a fi folosite
pentru înregistrări sonore, înregistrări video,
înregistrări multimedia, date, imagini, grafică,
text, programe sau informații, compact discuri
interactive, CD-rom-uri şi DVD-uri, discuri,
CD-rom-uri și DVD-uri preînregistrate, afişe,
fotografii, imagini, articole, bonuri şi bilete on-line
(descărcabile), dicţionare, enciclopedii şi texte
de referinţă electronice on-line descărcabile,
aplicații software pentru computer descărcabile,
aplicații mobile descărcabile, software de
aplicații pentru computer și aplicații mobile
pentru a permite difuzarea, transmiterea,
streaming-ul, vizualizarea, încărcarea,
descărcarea, editarea, afișarea, etichetarea,
partajarea, manipularea, distribuirea, publicarea
(publishing), reproducerea, codarea și
decodarea de medii electronice, conținut
multimedia, materiale video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat
de utilizatori, conținut audio și informații prin
internet sau alte rețele de computere și
comunicații, programe de calculator și software
de aplicații mobile pentru televiziune interactivă
și pentru jocuri interactive și concursuri cu
întrebări, software de jocuri video, software
de jocuri pentru computere, programe pentru
jocuri video interactive, discuri pentru jocuri
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de computer, programe și software de jocuri
electronice, hardware și software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru concursuri
cu întrebări pentru computer și pentru aplicații
mobile, software pentru aparate de jocuri
video de tip arcade, software de jocuri de
noroc, software de aplicații pentru jocuri
de noroc, software de aplicații descărcabile
pentru jocuri de noroc, publicații electronice
descărcabile, cărți electronice descărcabile, cărți
audio descărcabile, căști, huse pentru telefoane
mobile, suporturi atașabile de tip pop out pentru
telefoanele mobile, ochelari de soare, rame
pentru ochelari de soare, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), etuiuri pentru ochelari
de soare, măști pentru respirație, altele decât
cele pentru respiraţie artificială.
38. Servicii de transmisiuni și telecomunicații,
difuzare și transmisie de programe de
televiziune, radio, prin cablu, satelit și internet,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), programe de calculator și orice alte
date, transmitere de mesaje, sunet și imagini,
transmisiuni de informații prin sateliți de
comunicații, microunde sau mijloace electronice,
digitale sau analogice, servicii de comunicații
pentru afișarea electronică, digitală și analogică
a informațiilor, mesajelor, imaginilor și datelor,
furnizarea accesului la jocuri electronice pentru a
fi folosite pe dispozitive mobile, inclusiv telefoane
mobile și tablete, transmisii video la cerere,
servicii de transmisii video la cerere limitate (near
video on demand), furnizarea de forumuri online,
chatroom și bloguri pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori, servicii de difuzare prin încărcarea,
descărcarea, capturarea, postarea, prezentarea,
editarea, redarea, streamingul, vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea de medii electronice,
conținut multimedia, materiale video, filme,
imagini, tablouri, text, fotografii, jocuri, conținut
generat de utilizatori, conținut audio și informații
prin internet sau alte rețele de computere și
comunicații, servicii de difuzare pe pagini web,
furnizarea de distribuție de programe digitale de
transmisii audio și video printr-o rețea globală
de calculatoare, toate serviciile de mai sus fiind
disponibile din baze de date computerizate,
internet sau prin alte comunicații, servicii sms,
servicii de transmitere de mesaje text, servicii de
streaming video, audio și de televiziune, servicii
de podcasting, transmisii de podcasturi, servicii
de streaming de conținut audio și video, servicii
de informații și sfătuire în legătură cu oricare din
serviciile menționate mai sus.

41. Divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune, prin
cablu, prin satelit şi pe internet, producție
și prezentare de programe de televiziune,
spectacole, filme, materiale video, DVD-uri
și discuri cu memorie optică, producţie şi
prezentare de programe de televiziune şi radio,
difuzate prin cablu, satelit şi internet, producţie,
prezentare, distribuţie, vânzare pentru difuzare
de mai multe posturi (syndication) şi închiriere
de programe de televiziune, radio, cablu,
satelit şi internet şi de filme, înregistrări audio,
înregistrări video şi DVD-uri, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau pe internet sau prin
sateliți de comunicaţie, microunde sau alte medii
electronice, digitale sau analogice, organizare,
producţie şi prezentare de evenimente în
scop educativ, cultural sau de divertisment,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ furnizarea on-line de jocuri de calculator
sau printr-o rețea globală de computere,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc
online, sevicii de jocuri și jocuri de noroc
electronice, inclusiv furnizarea de jocuri online,
în reţele sociale sau prin intermediul unei reţele
mondiale de computere, servicii de jocuri de
noroc, organizarea de divertisment, organizare,
producţie şi prezentare de competiţii, concursuri,
jocuri, spectacole de jocuri, concursuri cu
întrebări, zile de distracţie, expoziţii, spectacole,
spectacole itinerante, evenimente desfășurate
pe scenă, petreceri rave, spectacole de teatru,
concerte, spectacole live şi evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție
și prezentare de competiții de interpretare și
spectacole muzicale, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii de
transmisii video la cerere şi video la cerere
limitate (near video on demand), servicii de
divertisment şi educaţionale prin încărcarea,
descărcarea, capturarea, postarea, prezentarea,
editarea, rularea, streamingul, vizualizarea,
previzualizarea, afişarea, etichetarea, blogging-
ul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conţinut multimedia, materiale video, filme,
tablouri, imagini, fotografii, jocuri, conţinut
generat de utilizatori, conţinut audio şi informaţii
prin internet sau alte reţele de computere
şi comunicaţii, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, publicare de cărți,
reviste, texte (altele decât cele publicitare),
produse de imprimerie și înregistrări, publicare
și furnizare de publicații electronice și publicații
online, inclusiv cărți electronice, ziare, reviste
(periodice), reviste cu benzi desenate, jurnale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/12/2020-29/12/2020

(publicații), cărți, manuale de utilizare, materiale
de instruire și didactice, furnizare online de
clipuri video nedescărcabile şi de alte conţinuturi
digitale multimedia care conțin material audio,
video, lucrări de artă şi/sau text de la sau
în legătură cu un serial de televiziune în
desfășurare, servicii de informare şi de sfătuire
în legătură cu oricare din serviciile menţionate
anterior.

───────

(210) M 2020 09389
(151) 29/12/2020
(732) ANCHOR WELD (WUHAN)

TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM
A2-34-03, GUANNAN INDUSTRIAL
COMPLEX, EAST LAKE HIGH
TECH, DEVELOPMENT YONE,
WUHAN, CHINA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TEMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 18.04.02

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

6. Argint (aliaje de argint pentru lipit), aliaje de
sudură, sudură (vergele pentru sudură), vergele
metalice pentru lipire şi sudură, vergele pentru
sudură, staniu, aliaje de lipit cu aur, matriţe
metalice pentru turnătorie (mulaj), nicovale.

───────

(210) M 2020 09390
(151) 29/12/2020
(732) S.C. MIDMAR STAR S.R.L.,

CALEA DOBROGEI NR. 267, JUD.
CONSTANȚA, VALU LUI TRAIAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CRAMA GABAI MOZAIC

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Murfatlar.

───────

(210) M 2020 09391
(151) 29/12/2020
(732) UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE

1918 DIN ALBA IULIA, STR.
GABRIEL BETHLEN NR. 5, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510009, ALBA,
ROMANIA

(740) S.C. APPELLO BRANDS S.R.L.,
STR. ȘOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
UAB

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

9. Software educațional, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educațional de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
16. Anuare (publicații tipărite), cărți educative,
materiale educative tipărite, materiale educative
și didactice, publicații educative, carduri
educative din hârtie sau carton, programe
de studii tipărite, manuale didactice, manuale
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destinate instruirii, manuale de instrucțiuni
pentru educație, reviste (publicații periodice).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, publicitate
on-line într-o reţea informatizată, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor
41. Academii (educaţie), acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare
în domeniul educaţiei, consiliere şi coaching
cu privire la carieră (consiliere şi asistenţă
cu privire la educaţie), consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), pregătire
informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), consultanţă profesională referitoare
la educaţie, consultanţă în domeniul formării
şi perfecţionării, coordonare de evenimente
educative, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
(difuzare) de materiale educative, educaţie
vocaţională pentru tineri, educaţie preşcolară,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii in domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare

profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniul muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de tâguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
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înregistrări educative audio şi video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicaţii periodice,
furnizare de publicaţii electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii
de învăţământ la distantă oferite online,
transfer de know-how (instruire), organizare
de seminarii si conferinte, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, producție
de înregistrări educative audio și video,

publicare de publicații periodice, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, publicare
de cărți și periodice electronice online,
publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de
competiții, organizare de competiții în scopul
instruirii, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
dezvoltare de programe internaționale de
schimb de experiență pentru studenți,
organizare și coordonare de târguri în scopuri
academice, învățământ în universități sau
colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
vocațională pentru tineri, educație preșcolară,
furnizarea educației, informatii in domeniul
educatiei furnizate on-line dintr-o baza de
date computerizata sau de pe internet, servicii
educative și de instruire, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de cărți educative, servicii de
consultanță privind subiecte academice, servicii
specifice școlilor (educație), sisteme de joc
(divertisment, educație), servicii educative
oferite de școli, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de competiții
educative, organizare de expoziții educaționale,
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organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare de
examinări și teste în domeniul educației
42. Cercetare tehnologică, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinic,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului și miniere, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, cercetare medical,
design grafic pentru materialele promoţionale,

controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, cercetare în domeniul
protecţiei mediului, furnizarea de informaţii
ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu privire
la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,
cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de inginerie în materie de
tehnologie a informației, proiectare și dezvoltare
de tehnologii noi pentru alte persoane, servicii
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de consiliere tehnologică privind analiza tehnică
a utilajelor, servicii de consiliere tehnologică
referitoare la programe pentru calculator,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de consultanță în
materie de tehnologie a informației (it), servicii
de consultanță în domeniul calculatoarelor și al
tehnologiei informației, servicii de consultanță
și informații despre arhitectura și infrastructura
tehnologiei informației, furnizare de informații
on-line, dintr-o bază de date electronică
sau de pe internet, în domeniul cercetării
tehnologice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere a
unei sesiuni unice pentru aplicații software online

───────

(210) M 2020 09393
(151) 29/12/2020
(732) FILARMONICA "ION

DUMITRESCU", CALEA LUI
TRAIAN NR. 138B, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL "TINERE
TALENTE" RÂMNICU

VÂLCEA ORGANIZATOR
FILARMONICA "ION

DUMITRESCU "

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 22.01.15; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08

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

41. Organizare de festivaluri muzicale.

───────

(210) M 2020 09394
(151) 29/12/2020
(732) MAGNET CENTER SRL, STR.

MARTIR COLONEL IOAN UTA, NR.
33, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, ETAJ
1, APARTAMENT 7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MAGNET CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
7. Aparate de muls, dispozitive electrice de tăiat
gardul viu, foarfece electrice pentru tunderea
gardului viu, pulverizatoare pentru agricultură,
motocultivatoare pentru agricultură, elevatoare
pentru agricultură, pulverizatoare (mașini)
pentru agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
aplicarea insecticidelor, folosite în agricultură,
pulverizatoare (mașini) pentru aplicarea
erbicidelor, folosite în agricultură, pulverizatoare
(mașini) pentru aplicarea fungicidelor, folosite
în agricultură, pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (piese pentru mașini).
11. Panouri (aparate) de încălzire cu infraroșu.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────
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(210) M 2020 09395
(151) 29/12/2020
(732) SUSTAINABLE VENTURES SRL,

STR. MACIEȘULUI NR. 9, BL. A20,
SC. F, AP. 14, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL.
C1, ET.4, AP.3, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ROMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.07

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#2E2D2D), alb (HEX #F5F5F5), roz
(HEX #E6335D), roz (HEX #EF3463)

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

35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de

reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de informaţii competitive,
compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
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vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului site-
urilor web, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţi.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-
how (instruire), sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronic, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
cultural, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau cultural, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de buffet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
închirierea clădirilor transportabile, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 09396
(151) 29/12/2020
(732) UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE

1918 DIN ALBA IULIA, STR.
GABRIEL BETHLEN, NR. 5,
JUDETUL ALBA , ALBA-IULIA,
5665935 , ALBA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550024, SIBIU,
ROMANIA

(540)

UAB UNIVERSITATEA
1 DECEMBRIE 1918

DIN ALBA IULIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.01.08; 02.05.17

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

clase:
9. Software educational, software pentru
master în educație, softuri educaționale
destinate copiilor, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educational de calculator pentru
copii, software pentru studenți, software
științific, specimene științifice pentru laborator,
softuri educative, aplicații mobile educative,
suporturi media educative descărcabile, aplicații
educative pentru tablete, aplicații de calculator
educative, software pentru master în educație,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe site-uri
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web, programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea în bazele de date online.
16. Anuare (publicații tipărite), cărți educative,
materiale educative tipărite, materiale educative
și didactice, publicații educative, carduri
educative, programe de studii tipărite, manuale
didactice, manuale destinate instruirii, manuale
de instrucțiuni pentru educație, reviste (publicații
periodice), carduri educative din hârtie sau
carton, publicații educative, cărți educative,
materiale educative tipărite, echipament pentru
educație/învățământ, materiale educative și
didactice, manuale de instrucțiuni pentru
educație, articole de papetărie și accesorii
educative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, servicii privind constituirea
de reţele pentru îmbunătăţirea carierelor,
compilare de date statistice pentru cercetarea
științifică, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de administrare a comunităților online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, publicitate prin

transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice.
41. Academii (educaţie), acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare
în domeniul educaţiei, consiliere şi coaching
cu privire la carieră (consiliere şi asistenţă
cu privire la educaţie), consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire), pregătire
informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), consultanţă profesională referitoare
la educaţie, consultanţă în domeniul formării
şi perfecţionării, coordonare de evenimente
educative, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei, servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, creare (redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, furnizare
(difuzare) de materiale educative, educaţie
vocaţională pentru tineri, educaţie preşcolară,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii in domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniul muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de tâguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
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şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
reviste electronice, publicare de publicaţii
periodice, furnizare de publicaţii electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare şi editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale

furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii
de învăţământ la distantă oferite online,
transfer de know-how (instruire), organizare
de seminarii si conferinte, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
electronice nedescărcabile, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare și
editare de materiale tipărite, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, dezvoltare de programe
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internaționale de schimb de experiență pentru
studenți, organizare și coordonare de târguri în
scopuri academice, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
vocațională pentru tineri, educație preșcolară,
furnizarea educației, informatii in domeniul
educatiei furnizate on-line dintr-o baza de
date computerizata sau de pe internet, servicii
educative și de instruire, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de cărți educative, servicii de
consultanță privind subiecte academice, servicii
specifice școlilor (educație), sisteme de joc
(divertisment, educație), servicii educative
oferite de școli, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de competiții
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de lucrări științifice, publicare de
reviste cu informații științifice, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, instruire cu privire

la manipularea instrumentelor și aparatelor
științifice de cercetare în laboratoare, seminarii
educative, furnizare de teste educative, instruire
educativă, furnizarea educației, formarea
echipelor (educație), educație și instruire,
administrarea serviciilor educaționale, educație
în domeniul informaticii, servicii de educație
juridică, consiliere în carieră (educație), servicii
de educație universitară, educație în domeniul
sănătății, educație în domeniul lingvistic,
servicii de educație tehnologică, educație,
divertisment și sport, organizare de seminarii
educative, difuzare de materiale educative,
închiriere de materiale educative, publicare de
cărți educative, publicare de texte educative,
cercetare în domeniul educației, organizarea de
concursuri educative, organizare de competiții
educative, publicare de materiale educative,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, furnizare de demonstrații
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente educative, organizare
de simpozioane educaționale, organizare
de verificări educaționale, stabilirea de
standarde educaționale, închirierea de materiale
educaționale, furnizare de cursuri educaționale,
servicii educaționale pe calculator, organizare
de conferințe educaționale, servicii educaționale
de sprijin, organizare de expoziții educaționale,
organizare de seminarii educaționale, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii educative în domeniul
medicinei, instruire în domeniul educației fizice,
informații în materie de educație, informații în
materie de educație, acordarea de premii în
educație, simpozioane pe teme de educație,
consultanță profesională referitoare la educație,
educație în domeniul științei informaticii, cursuri
educative în domeniul finanțelor, servicii
educative referitoare la apă, servicii educative
în domeniul managementului, servicii educative
referitoare la calculatoare, cursuri în cadrul
taberelor educative, servicii educative oferite
de cluburi, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, servicii educative și de instruire,
ateliere organizate în scopuri educative, servicii
educative în sectorul industrial, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
servicii educative în domeniul afacerilor,
educație în domeniul procesării de date,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la educație,
servicii educaționale și de predare, coordonare
de expoziții cu scop educativ, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, organizare
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de expoziții în scop educativ, organizare
de simpozioane referitoare la educație,
organizare de festivaluri în scop educativ,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, producție de filme în scopuri
educative, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizarea de expoziții
cu scopuri educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, cursuri de instruire în
tabere educative, servicii educative în domeniul
tehnologiei informației, organizare de convenții
cu scopuri educative, planificare de conferințe
cu scopuri educative, organizare de concursuri
în scopuri educative, servicii de prezentare
în scopuri educative, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizarea
de convenții în scopuri educaționale, planificare
de seminare în scopuri educaționale, organizare
de congrese pe teme educaționale, organizarea
de congrese pe teme educaționale, susținere
de prelegeri pe teme educaționale, organizare
de conferințe în scopuri educaționale, servicii
educaționale privind abilitățile de comunicare,
organizare de concursuri în materie de educație,
organizare de întâlniri pe teme de educație,
organizare de conferințe cu privire la educație,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, servicii de educație furnizate prin
intermediul radioului, organizare de seminarii
pe teme de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, servicii educaționale și
de instruire lingvistică, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare
și coordonare de cursuri educaționale,
organizarea de demonstrații în scopuri
educaționale, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, organizare
și coordonare de demonstrații cu scop
educativ, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, furnizare de instalații
pentru examinări în domeniul educativ, servicii
educative pentru adulți în domeniul proprietății
intelectuale, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii academice online în biblioteci,
publicare online de ziare electronice, furnizare
de seminare online de formare, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare

de cărți și periodice electronice online, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de informații despre învățământ online,
furnizare de cursuri de instruire online, servicii
de cercetare online în biblioteci, servicii de
documentare online în biblioteci, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii educative online prin baze de
date informatice, internet sau extranet, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, servicii educaționale furnizate de
universități, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală.
42. Cercetare tehnologică, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinic,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului și miniere, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
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cercetare în domeniul sudurii, cercetare medical,
design grafic pentru materialele promoţionale,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, cercetare în domeniul
protecţiei mediului, furnizarea de informaţii
ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu privire
la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,
cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
de control, servicii de inginerie în materie

de tehnologie a informației, proiectare și
dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane, servicii de consiliere tehnologică
privind analiza tehnică a utilajelor, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță și informații
despre arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației, furnizare de informații on-line, dintr-
o bază de date electronică sau de pe internet,
în domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-o
tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice
pentru aplicații software online, consultanță
științifică, servicii științifice, cercetare științifică,
servicii tehnologice științifice, închirieri de
echipament științific, cercetare științifică privind
ecologia, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informații științifice, servicii de
informații științifice, furnizare de studii științifice,
cercetare științifică și industrială, servicii
de consiliere științifică, servicii de testare
științifică, cercetare științifică privind genetica,
servicii de laboratoare științifice, închirieri de
instrumente științifice, evaluare științifică de
riscuri, servicii de proiectare științifică, compilare
de informații științifice, servicii de cercetare
științifică, proiectare științifică și tehnologică,
realizare de analize științifice, realizare de
studii științifice, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare științifică, cercetare
științifică referitoare la biologie, cercetare
științifică referitoare la chimie, cercetare
științifică referitoare la bacteriologie, cercetare
științifică privind genetica plantelor, cercetare
științifică în domeniul farmaceuticii, consultanță
în domeniul cercetării științifice, cartografiere
genetică în scopuri științifice, testare științifică
asistată de calculator, cercetare științifică în
scop medical, investigații științifice în scopuri
medicale, servicii științifice de programare de
calculatoare, cercetare științifică în domeniul
medicinii sociale, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, realizarea
de rapoarte privind cercetarea științifică, servicii
de analize științifice asistate de calculator,
servicii de cercetare științifică asistată de
calculator, servicii științifice și cercetare în acest
domeniu, servicii științifice și design privind acest
domeniu, estimări în domeniul științific efectuate
de ingineri, cercetări în domeniul științific
efectuate de ingineri, evaluări în domeniul
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științific efectuate de ingineri, teste de screening
de adn pentru scopuri științifice, servicii de
consultanță în materie de instrumente științifice,
cercetare științifică în domeniul geneticii și
ingineriei genetice, furnizare de informații
științifice referitoare la produse chimice,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare științifică și
tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
servicii de analize de sânge pentru cercetare
științifică, furnizare de informații științifice în
domeniul schimbărilor climaterice, furnizare de
informații științifice în domeniul încălzirii globale,
furnizare de informații științifice referitoare la
industria chimică, cercetare științifică realizată cu
ajutorul bazelor de date, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, cercetare
științifică cu scopuri medicale în domeniul bolilor
canceroase, cercetare științifică și industrială, în
special în domeniul electricității, informații privind
cercetarea științifică în domeniul biochimiei
și biotehnologiei, sisteme aeropurtate de
monitorizare de la distanță pentru explorări
științifice, sisteme aeropurtate de detectare de
la distanță pentru explorările științifice, cercetare
științifică integrată privind insectele dăunătoare
din sere și recolte, furnizare de informații
științifice în domeniul schimbărilor climatice
și al încălzirii globale, furnizare de informații
științifice în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii științifice privind
izolarea și cultivarea țesuturilor și celulelor
umane, furnizare de informații și rezultate privind
cercetarea științifică dintr-o bază de date online
cu funcție de căutare, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
certificarea serviciilor de educație, programare
de software educativ, găzduire de conținut
educațional multimedia, stocare de date online,
furnizare de software nedescărcabil online,
găzduire de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, programare de
software pentru publicitate online, furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
găzduire de facilități web online pentru pentru
alte persoane, furnizarea accesului temporar
la software cu autentificare unică online,
nedescărcabil, găzduire de conținut digital, și
anume jurnale și bloguri online, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
creare de pagini web stocate electronic pentru
servicii online și pe internet, furnizare de
informații online despre servicii de analize
și cercetare industrială, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
procesare de text, furnizare de software online

care nu poate fi descărcat, pentru utilizare în
comunicații.

───────

(210) M 2020 09397
(151) 29/12/2020
(732) LILU'S CAKES & MORE SRL,

BD. 23 AUGUST NR. 100 BIS,,
CAMERA C 5, JUDETUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

LiLu Fine Desserts

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2357C), alb

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

30. Produse de patiserie, prăjiturici uscate
(patiserie), rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie vieneză,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu fructe, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie cu ciocolată, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
pe bază de portocale, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, fulgi de patiserie de unt de
arahide, produse de patiserie umplute cu fructe,
produse de cofetărie din fructe
produse de cofetărie din ciocolată.
35. Servicii de comerț cu amănuntul si ridicata
în legătură cu produse de brutărie, patiserie,
cofetarie, servicii de comenzi online.
39. Transport de marfă, servicii de colectare
(transport), transport și livrare de produse.

───────
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(210) M 2020 09398
(151) 29/12/2020
(732) COSMIN-DRAGOS MOGOS,

STR. RITORIDE NR. 57, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDREI-STEFAN IAGARU, STR.
BAICULESTI NR.23, BL. E9, SC. A,
AP. 33, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013195, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PESCUIT ROMANIA

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

8. Harpoane pentru pescuit, harpoane folosite la
pescuit.
22. Plase pentru pescuit, plase de pescuit în
acvariu.
28. Cârlige de pescuit, momeală artificală pentru
pescuit, plute de pescuit, echipament de pescuit,
respectiv: senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), indicatoare de tragere/muşcătură
(unelte de pescuit), articole de pescuit, respectiv:
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, paravane
de camuflaj (articole sportive), coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), undiţe de pescuit,
lansete de pescuit, hamuri pentru pescuit, genți
de pescuit, strune pentru pescuit, nade pentru
pescuit, mulinete pentru pescuit, gute de pescuit,
accesorii de pescuit, respectiv: plute de pescuit,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit,
linii (fire) de pescuit, momeli cu miros pentru
vânătoare sau pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, momeli pentru vânătoare sau
pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit, plute
pentru pescuit, mincioguri de pescuit, momeală
artificială de pescuit, monturi paternoster pentru
pescuit, vârtejuri (unelte de pescuit), senzori de
mușcătură (pescuit), momeală artificială pentru
pescuit, nadă artificială de pescuit, fire tippet
pentru pescuit, genți adaptate pentru pescuit,
cutii de insecte pentru pescuit (articole de
pescuit), cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), bărci gonflabile pentru pescuit,
momeală de pescuit (sintetic), juvelnice (unelte
de pescuit), cutii de ustensile pentru pescuit,
muște artificiale folosite pentru pescuit, greutăți
de plumb pentru pescuit, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
suporturi pentru undițe de pescuit, greutăți din
wolfram pentru pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, vergi de undițe pentru pescuit,
momeli pentru vânătoare sau pescuit, plase
pentru pescuitul cu undița, aparate indicatoare

acustice folosite pentru pescuit, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), momeli
mirositoare artificiale pentru vânătoare sau
pescuit, săculeți cu momeală artificală pentru
catapulte de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: praştii
(articole sportive), fluiere pentru vânătoare,
pistoale cu bile umplute cu vopsea (pistoale
de paintball) (articole sportive), bile umplute cu
vopsea (muniţie pentru pistoalele de paintball
(articole sportive), alarme de mușcătură pentru
pescuitul cu undița, momeală artificială de
aruncat în apă pentru pescuit, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, articole de scoatere a
peștelui din cârlige de undiță (accesorii de
pescuit), dispozitive de control pentru jocuri sub
formă de undiță, pentru jocuri de pescuit.

───────

(210) M 2020 09399
(151) 29/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SaniTis

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────
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(210) M 2020 09400
(151) 29/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEZIDERM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 09401
(151) 29/12/2020
(732) ASOCIATIA IUBITORILOR

DE CARTE, STR. MEDELENI
NR. 5, ET. 1, AP. 6, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BOOK Lover Society

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
negru

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
cărți, cărți manuscrise, cărți documentare, cărți
școlare, cărți ilustrate, cărți educative, cărți
pentru copii, cărți de povești, cărți de ficțiune,
carti cu informatii, cărți cu rețete culinare, reviste
(publicații periodice).
35. Regruparea în avantajul terţilor a cărți,
reviste (publicații periodice), jocuri 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 cărți,
reviste (publicații periodice), jocuri, servicii de
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vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare la
cărți, reviste (publicații periodice), jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la cărți, reviste (publicații periodice),
jocuri, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la cărți, reviste (publicații periodice), jocuri,
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, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de livrare, transport și livrare
de bunuri.
41. Servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică, servicii de bibliotecă de împrumut
și servicii de bibliotecă, servicii de arhivă
de bibliotecă, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, servicii de bibliotecă și
închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video.

───────

(210) M 2020 09402
(151) 29/12/2020
(732) EUGEN-ORLANDO

TEODOROVICI, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#fiiTU

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01

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

16. Hârtie și carton, rechizite de birou, materiale
didactice şi educative (cu excepţia aparatelor),
folii de plastic pentru documente, folii/şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, articole de
papetărie şi birou, articole de legătorie, tipărituri.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii prestate de către firmele
de publicitate care se ocupă în principal de
comunicări publice, declaraţii sau anunţuri prin
toate mijloacele de difuzare şi cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor şi lucrări de
birou, servicii privind distribuirea de prospecte
prin poştă sau direct, distribuirea de eşantioane,
servicii de publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketingul, demonstraţii cu
produse, publicarea de texte publicitare, relaţii
publice.
38. Servicii care includ în principal serviciile care
permit cel puţin unei persoane să comunice cu o
altă persoană prin mijloace senzoriale, servicii de
difuzare a programelor de radio şi de televiziune,
comunicaţii, transmiterea de mesaje, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă.
41.  Educaţie, furnizarea de instruire,
organizarea şi susţinerea de conferinţe şi
congrese.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface unor nevoile
persoanelor, organizarea reuniunilor politice.

───────
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(210) M 2020 09403
(151) 29/12/2020
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL,

STR. PARCULUI NR. 7A, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, 200216, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Doamna Roz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 26.01.04;
02.03.13

(591) Culori revendicate:roz, alb, albastru,
bleumarin, maro, portocaliu

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

8. Unghiere pentru întreținerea pielițelor,
unghiere, ustensile de mână, (aparate) pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), clești pentru întors
genele, foarfeci (usetensile de mână), foarfece
pentru cuticule (usetensile de mână), foarfeci
(unelte acționate manual), instrumentar de
pedichiură, instrumente (ustensile) manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, pensete, foarfece,
foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, pensete pentru gene artificiale, ustensile
pentru manechiură și pedichiură, ustensile
pentru arta corporală, unelte de mână folosite
la eliminarea pielii întărite, unelte de mână
pentru exfolierea pielii, clești de unghii, clești de
unghii (unelte manuale), pile pentru unghii, pile
pentru unghii, neelectrice, pile de unghii pentru
manichiură.
23. Ață de cusut, fire pentru cusut, fire de cusut
de uz textil, ațe sintetice, fire pentru brodat, ata
elastica, benzi elastice de fibre sintetice de uz
textil, fire utilizate la produsele textile, fire de uz
textil, fire din fibre sintetice sau mixte, pentru uz
textil, fire din material sintetic de uz textil, fire
elastice utilizate la produsele textile, fire elastice
de uz textil, fire pentru uz textil, fire și ațe de

uz textil, fire și ațe din fibre sintetice, fire textile
utilizate la produsele textile, fire sintetice utilizate
la produsele textile, fire și ațe textile, mosoare cu
ață utilizate la produsele textile, mosoare pentru
fireutilizate la produsele textile.
26. Seturi de cusut, ace de cusut, degetare
pentru cusut, ace de cusut cu ochi oval, cutii
din metal prețios pentru ace de cusut, accesorii
pentru îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, ace, ace cu
gămălie, ace cu gămălie pentru croitori, ace
de brodat, ace cu urechi mari pentru petrecut
șnururi și șireturi, ace de siguranță, ace pentru
mașini de cusut, andrele de tricotat, articole de
mercerie, articole de mercerie (articole pentru
croitorie), cu excepția firelor, benzi de materiale
textile, benzi de întărire pentru croitorie de
damă, benzi elastice pentru fixarea manșetelor,
benzi din material textil pentru marcarea numelui
pe articole vestimentare, benzi pentru lenjerie
de damă, bolduri, broderie, butoni, capse
(dispozitive de încheiere) folosite la pilote, capse
(dispozitive de încheiere) pentru încălțăminte,
capse pentru îmbrăcăminte, casete de ace,
clame pentru bretele (dispozitive de fixare), cutii
de croitorie, elastic pentru utilizare în croitoria
de damă, fermoare, fermoare pentru genți, funde
din hârtie (articole de mercerie), funde ca articole
de mercerie, inele elastice de fixare, articole de
mercerie (cu excepția firelor), materiale pentru
tivirea articolelor de îmbrăcăminte, piese care se
lipesc la căldură pentru ornamente de articole
textile (mercerie), rozete din materiale textile,
șnururi pentru bordat, elastice de păr, accesorii
pentru a răsuci pe par, accesorii pentru prins
părul, ace de ondulat părul, ace de păr, ace
de prins părul (accesorii pentru păr), agrafe
(accesorii pentru păr), agrafe de prins părul, ace
de prins părul, agrafe pentru păr, agrafe și cleme
de păr, benzi elastice pentru păr, benzi pentru
păr, bigudiuri din spumă, bigudiuri care nu sunt
electrice, meșe (bucle) de păr, clame de păr,
clești (accesorii pentru păr), clipsuri de ondulat
părul, elastic pentru prinderea părului, elastice
pentru păr, funde pentru păr, ornamente pentru
păr, ornamente pentru păr sub formă de piepteni,
ornamente de păr sub formă de împletituri în
păr, panglici elastice pentru păr, perii de ondulat
părul, cu excepția celor electrice, bentițe pentru
păr, articole decorative pentru păr.

───────
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(210) M 2020 09404
(151) 29/12/2020
(732) ZUMZERIA S.R.L., STR.

GĂVANEI NR. 114C, SAT DÂRZA,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COMUNA
CREVEDIA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJ 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

zumzeria.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.05; 26.11.06;
26.11.07; 29.01.15

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

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

14. Articole de bijuterie, articole de bijuterie,
bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, instrumente de cronometrare, inele și
lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
instrumente cronologice, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, produse
de bijuterie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2020 09405
(151) 29/12/2020
(732) EGROS TRADE S.R.L., CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C12,
BIROUL NR. 5, ETAJ 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

EGROS Shopping Locul
în care găseşti de toate!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 18.01.19

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1505C), verde (Pantone 348C), negru
(Pantone Black C)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
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consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere

de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive (publicitate), testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
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dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, servicii de comerț,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură

cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de navigație, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/12/2020-29/12/2020

cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, compensare,
financiară, case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, închirierea fermelor, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, finanţare
pentru achiziţia în rate, finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii în
domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer
electronic de monede virtuale, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
schimb financiar de monede virtuale, investiţii
în fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi
în schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparaţie
(evaluare financiară), servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, cotaţii bursiere,
servicii de brokeri, brokeraj de acţiuni şi
obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar sau custode.

39. Rezervarea locurilor de călătorie, servicii
de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
ziarelor, livrarea de ziare, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, furnizarea de direcţii de
deplasare în scopuri de călătorie, închirierea
de vitrine de vin electrice, livrarea de
flori, închirierea congelatoarelor, servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere), servicii de
agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic,
servicii de hamali, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transport,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, împachetarea
bunurilor.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
(jocuri de noroc), spectacole cinematografice,
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
sevicii de editare video pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitar,
servicii de discotecă, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii de amuzament, servicii
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de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de filme, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, închirierea de jucării, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2020 09406
(151) 29/12/2020
(732) FLACO RETAIL SA, ȘOS

BUCURESTI NORD 15-23, SWAN
OFFICE PARK, CLĂDIREA
WINDSOR, ETAJ 5, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FLANCO ÎȚI PERMIȚI

CE E MAI BUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcții
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terți, asistență privind managementul
comercial sau industrial, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, furnizarea de informații
de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanta privind strategiile de
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comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, reproducerea documentelor,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, negocierea contractelor de afaceri pentru
terți, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terți, închiriere de echipamente și mașini
de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
închirierea mașinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate de
galeriile de artă, servicii de comert cu amanuntul
pentru produse electronice si electrocasnice,
articole de imbracaminte si incaltaminte,
articole de papetarie, produse promotionale,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în

scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, scrierea de texte publicitare,
scrierea de curriculum vitae pentru terți/scrierea
de CV-uri pentru terți, servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, promovarea vânzarilor pentru terţi.

───────
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(210) M 2020 09407
(151) 29/12/2020
(732) VALERIO 'S GOODS S.R.L., STR.

TRAIAN POPOVICI, NR. 130,
CAMERA 1, BLOC B4, SCARA
C, ETAJ 10, APARTAMENT
155. SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJ 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mouse Tech

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, magneti, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, echipament pentru scufundări,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, instrumente de
măsurare, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive

pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu magneti, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
magneti, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament pentru
scufundări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu echipament pentru
scufundări, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instrumente
de măsurare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale.

───────
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(210) M 2020 09408
(151) 29/12/2020
(732) CONCEPT INFRASTRADE

LOGISTIC S.R.L., STR. PARCULUI,
NR. 67-79, LOTUL 118, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CONCEPT
INFRASTRADE LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 1795
C), galben (Pantone 123 C), Negru
90 la suta (Pantone Process Black C),
Negru 80 la suta (Pantone 445 C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, materiale
metalice pentru edificare și construcții, elemente
de construcţii metalice, construcții transportabile
metalice, materiale metalice pentru căi ferate,
cabluri și fire neelectrice din metale comune,
fierărie, mici articole de fierărie, containere
metalice pentru depozitare sau transport, seifuri,
ţevi şi tuburi metalice, conducte de canalizare
din metal, garduri din metal, uşi, porţi şi ferestre
metalice, jaluzele metalice, feronerie, broaşte de
uşă.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, elemente de construcţii nemetalice,
conducte rigide, nu din metal, pentru edificare și

construcții, conducte nemetalice de canalizare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, ciment, mortar,
uşi şi ferestre nemetalice, jaluzele exterioare
nemetalice şi nu din material textil, garduri și
porți nemetalice, figurine din piatră, beton sau
marmură, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru
co-working, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare.
37. Servicii de construcţii, servicii de construcţii,
reparaţii şi întreţinere de drumuri, poduri, baraje
sau linii de transport, servicii de construcţii,
reparaţii şi întreţinere de clădiri, servicii de
construcții rutiere, servicii de închiriere de unelte
(scule), maşini, echipamente și materiale de
construcţii, supervizarea construcţiei de clădiri,
supervizarea proiectelor de construcții, servicii
de consultaţii pentru construcţii, furnizarea
de informaţii privind serviciile de construcții,
demolări de clădiri, servicii de canalizare, lucrări
de instalaţie de apă şi canal, închiriere de
aparatură pentru lucrări de instalaţii de apă şi
canalizare, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor
sanitare, lucrări de construcţii şi reparaţii reţele
de canalizare, construirea staţiilor de transfer
şi a platformelor pentru punctele de colectare
a deşeurilor, lucrări de construcţii, reparaţii şi
întreţinere de staţii de epurare a apei, curăţarea
drumurilor, curăţarea străzilor, asfaltare,
pavarea drumurilor, închirieri de pompe de
beton, presarea betonului, turnarea betonului,
etanşarea betonului, pomparea betonului,
şlefuirea betonului, nivelarea betonului turnat,
amenajare de terenuri (construcții), pregătirea
terenului pentru construcții, nivelarea terenurilor
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pentru construcții, curățarea terenurilor pentru
construcții.
40. Prelucrarea lemnului, modelarea betonului,
prelucrarea betonului, epurarea apei, informaţii
despre tratarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare de construcţii, estimarea devizelor
în construcţii (servicii de expertiză tehnică),
elaborare de planuri în domeniul construcţiilor,
servicii de arhitectură, studii de proiecte
tehnice, proiectare de rețele rutiere, servicii
de cartografie, expertize topografice, topografie,
crearea și întreținerea website-urilor.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 09219, din 18.12.2020, publicat în data de 
28.12.2020, dintr-o eroare de materială, au fost omise produse din clasa 9, clasa 
corectă fiind:  
 
Clasa 9: Televizoare; echipamente de înregistrare, de reproducere a sunetului și 
imaginii; calculatoare și subansambluri pentru acestea, respectiv mouse, tastatură și 
monitor; suporturi pentru înregistrarea imaginii și sunetului. 
                                                                                                           
 



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 09227, din 18.12.2020, publicat în data de 
28.12.2020, dintr-o eroare de materială, au fost omise produse din clasa 9, clasa 
corectă fiind:  
 
Clasa 9: Televizoare; echipamente de înregistrare, de reproducere a sunetului și 
imaginii; calculatoare și subansambluri pentru acestea, respectiv mouse, tastatură și 
monitor; suporturi pentru înregistrarea imaginii și sunetului. 
                                                                                                           
 



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 09220, din 18.12.2020, publicat în data de 
28.12.2020, dintr-o eroare de materială, au fost omise produse din clasa 9, clasa 
corectă fiind:  
 
Clasa 9: Televizoare; echipamente de înregistrare, de reproducere a sunetului și 
imaginii; calculatoare și subansambluri pentru acestea, respectiv mouse, tastatură și 
monitor; suporturi pentru înregistrarea imaginii și sunetului. 
                                                                                                           
 



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 09229, din 18.12.2020, publicat în data de 
28.12.2020, dintr-o eroare de materială, au fost omise produse din clasa 9, clasa 
corectă fiind:  
 
Clasa 9: Televizoare; echipamente de înregistrare, de reproducere a sunetului și 
imaginii; calculatoare și subansambluri pentru acestea, respectiv mouse, tastatură și 
monitor; suporturi pentru înregistrarea imaginii și sunetului. 
                                                                                                           
 


