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Cereri Mărci publicate în 12/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06877 05/10/2020 IOAN-DANIEL STOICA Petfin

2 M 2020 07029 05/10/2020 S.C. MARY PROD 95 S.R.L. Cofetăria Coroana

3 M 2020 07046 05/10/2020 SC SECURITY MARSHALL SRL SECURITY MARSHALL
PRIVATE SECURITY
PROTECTION

4 M 2020 07068 05/10/2020 ONESTOPHOME SRL CLICK4HOME Împreună pentru
casa ta

5 M 2020 07069 05/10/2020 AUTOGAZ ROMANIA SRL TV GAS

6 M 2020 07070 05/10/2020 AUTOGAZ ROMANIA SRL SM GAS

7 M 2020 07071 05/10/2020 GRIVITA FOOD SRL GRIVITA pub&grill

8 M 2020 07072 05/10/2020 GALICONS SRL DUDIRENT

9 M 2020 07074 05/10/2020 SONIA ELISABETA VRINCIANU psihologie cuantică by Sonia

10 M 2020 07075 05/10/2020 Microban Products Company MICROBAN 24 HOUR

11 M 2020 07076 05/10/2020 ELIS PAVAJE SRL elis PIETRA

12 M 2020 07077 05/10/2020 S.C. INTEROPTIK S.R.L. Aveo OPHTHALMIC LENSES

13 M 2020 07079 05/10/2020 ANDREI TIBERIU CIOCIU
ȘTIRBU IOAN VICTOR

MEN'S HUB

14 M 2020 07080 05/10/2020 BEM RETAIL GROUP SRL DISTAR PROFESSIONAL
DIAMOND TOOLS

15 M 2020 07081 05/10/2020 BEM RETAIL GROUP SRL Baumesser Das ist Diamant
Werkzeuge

16 M 2020 07082 05/10/2020 BEM RETAIL GROUP SRL PARTNER PRO ORIGINAL
TOOLS

17 M 2020 07083 05/10/2020 SC GENIUS NUTRITION SRL GLUTAX5

18 M 2020 07084 05/10/2020 PETRICA LEFTER YAAR

19 M 2020 07085 05/10/2020 STUDIO 47 MS SRL BETTER THAN THE ORIGINAL

20 M 2020 07086 05/10/2020 S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. MAI BUN DECAT ORIGINALUL

21 M 2020 07087 05/10/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL Mynergy

22 M 2020 07088 05/10/2020 MARISTAR COM S.R.L. RAMATUELLE events beyond
imagination

23 M 2020 07089 05/10/2020 LUICA BUSINESS PAN SRL La Zeina

24 M 2020 07090 05/10/2020 LOGO CUPS S.R.L. VITRUS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 07091 05/10/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL My'NERGY

26 M 2020 07092 05/10/2020 ADRIAN NAE COOKIES & FRIENDS

27 M 2020 07093 05/10/2020 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA

28 M 2020 07094 05/10/2020 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA

29 M 2020 07095 05/10/2020 PACO MEDIA-MAGAZIN DE
PUBLICITATE SRL

PACO PALETAS

30 M 2020 07096 05/10/2020 AGORA-ELECTRONIK SRL Soundstudio

31 M 2020 07097 05/10/2020 PACO MEDIA-MAGAZIN DE
PUBLICITATE SRL

PACO PALETAS

32 M 2020 07098 05/10/2020 PETRICA POPSOR
GAVRIL IANUL

Ferma Crișan Zinveli Popșor
Acolo unde țăranii Ară dealu' !

33 M 2020 07099 05/10/2020 PEAK TOYS DISTRIBUTION
SRL

PEAK TOYS

34 M 2020 07100 05/10/2020 IULIANA PORUSNIUC weddink UNIQUE WEDDING
INVITATIONS

35 M 2020 07101 05/10/2020 POOL COM S.R.L. pool mob design

36 M 2020 07102 05/10/2020 ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021
- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII

Timișoara 2023

37 M 2020 07103 05/10/2020 NEXT AGRICULTURE nextfarm

38 M 2020 07104 05/10/2020 MONICA MATEI mental toughness WILLTITUDE

39 M 2020 07105 05/10/2020 ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021
- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII

Timișoara 2023 Capitală
Europeană a Culturii

40 M 2020 07106 05/10/2020 CARESS SOCIETY SRL 2Clean

41 M 2020 07107 05/10/2020 SORIN PLATON exterminatorul

42 M 2020 07108 05/10/2020 HIPOO RETAIL SRL-D DOCTOR SHIELD

43 M 2020 07109 05/10/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

360 comfort fit

44 M 2020 07110 05/10/2020 GREENFOREST GreenForest
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(210) M 2020 06877
(151) 05/10/2020
(732) IOAN-DANIEL STOICA,

SOS.COLENTINA 62, BL.104,
SC.A, AP.42, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021186,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Petfin

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz (RGB 249 53
93, RGB 248 53 93), galben (RGB 255
204 0), verde deschis (RGB 204 234
104), verde închis (RGB 153 213 149),
albastru (RGB 164 189 194)

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
publicitate și marketing online, servicii online
de prelucrare de date, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare

și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare.

───────

(210) M 2020 07029
(151) 05/10/2020
(732) S.C. MARY PROD 95 S.R.L., BLD.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 2,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), sirop de
agave (îndulcitor natural), pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, chifle dulci, burritos, pudră
de tort, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru tortura, capere, caramele(dulciuri)/
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caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiți sărați și uscați (crackers), sos de
merișoare (condiment), cremă de tartar de
uz culinar, crutoane, cremă din ouă și lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceață de lapte), esențe pentru produsele
alimentare, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
golden syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, clătite kimchi, lemn dulce (produse
de cofetărie), dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malt, marțipan, plăcinte
cu carne, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de palmier,
clătite, paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtes
en croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez,
sandvișuri, sosuri (condimente), biscuiți din orez,
sorbeturi (înghețate)/șerbeturi (înghețate), pâine
fără gluten, laksa, profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,

înghețate pe băț, nuga, dulciuri, tarte, băuturi
pe bază de ceai, vafe belgiene, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate).
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii ale agențiilor de publicitate și servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau
prin poștă, sau distribuirea de eșantioane,
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, publicitate prin poștă, asistență
în managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, facturare, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), 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), publicarea de texte publicitare,
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profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor
pentru terți, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web.
38. Transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta și/sau punerea în legătură a unei
persoane cu alta (scris, auditiv, oral, vizual),
comunicații prin terminale de calculator,
permiterea unei persoane să vorbească
cu o alta, telecomunicații, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor .
39. Transportul de produse (pâine, prăjituri,
patiserie, cofetărie) dintr-un loc în altul, servicii
de ambalare, depozitare de produse în depozite
sau alte clădiri pentru păstrare, distribuția de
produse de cofetărie, patiserie, pâine.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 07046
(151) 05/10/2020
(732) SC SECURITY MARSHALL

SRL, STR. LIBERTATII NR. 126,
JUDEȚUL ILFOV, GLINA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SECURITY MARSHALL
PRIVATE SECURITY

PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 01.03.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

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

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

45. Însoţire/escortare în societate (însoţire),
servicii de agenţii de detectivi, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp, urmărirea bunurilor furate,
servicii de investigaţii şi supraveghere referitoare
la siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale.

───────
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(210) M 2020 07068
(151) 05/10/2020
(732) ONESTOPHOME SRL, DRUMUL

GURA PUTNEI, NR. 45G, CAMERA
1, APARTAMENT 4, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLICK4HOME Împreună
pentru casa ta

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 07.01.08; 07.01.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2020 07069
(151) 05/10/2020
(732) AUTOGAZ ROMANIA SRL,

STR. TOPORASI NR. 2-6,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050344,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TV GAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────

(210) M 2020 07070
(151) 05/10/2020
(732) AUTOGAZ ROMANIA SRL,

STR. TOPORASI NR. 2-6,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050344,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SM GAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────
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(210) M 2020 07071
(151) 05/10/2020
(732) GRIVITA FOOD SRL, CALEA

GRIVITEI NR. 130, BIROU 1,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril SRL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI , 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRIVITA pub&grill

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea sălilor
de şedinţe, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

───────

(210) M 2020 07072
(151) 05/10/2020
(732) GALICONS SRL, STR

ALEXANDRU CEL BUN NR 230A,
JUDEŢ BACAU, LETEA VECHE,
600593, BACĂU, ROMANIA

(540)

DUDIRENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5017),
roşu (RAL 3020)

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

37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2020 07074
(151) 05/10/2020
(732) SONIA ELISABETA VRINCIANU,

BLD. GHEORGHE ȘINCAI NR.
13, BL.5, ET. 2, AP. 12, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

psihologie cuantică by Sonia

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 26.11.02;
26.11.12

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

clase:
35. Publicitate.
41. Cursuri de dezvoltare personală (instruire).
44. Psihoterapie (individuală/grup), consiliere
psihologică (individuală/grup), terapii alternative
(individuală/grup).
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───────

(210) M 2020 07075
(151) 05/10/2020
(732) Microban Products Company,

11400 VANSTORY DRIVE,
HUNTERSVILLE, 28078, NC,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MICROBAN 24 HOUR

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

1. Produse chimice antimicrobiene și
antibacteriene utilizate în industrie, știință și
fotografie, precum și în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice pentru
utilizare ca inhibitori de creștere microbiană,
produse chimice utilizate ca aditivi pentru a
conferi proprietăți antibacteriene, antifungice și
antimicrobiene produselor din plastic, din rășini
din plastic, din fibre sau din materiale textile,
inoculanți microbieni, altele decât cele de uz
medical, detergenți cu proprietăți antibacteriene
pentru utilizare în procesele de fabricație,
produse chimice industriale, produse chimice
utilizate la fabricarea textilelor sau a țesăturilor.
3. Preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și abrazive, preparate de curățat
pentru toate scopurile, nemedicinale, preparate
de curățat cu proprietăți de dezodorizare pentru
toate scopurile, preparate pentru curățarea
covoarelor și tapițeriei, preparate pentru

curățarea automobilelor, agenți de curățare
pentru curățarea suprafețelor dure și moi,
preparate de curățare pentru utilizare în
domeniul sănătății, rezidențial, comercial și
industrial, nemedicinale, cârpe impregnate cu
preparate de curățat, detergenți dezodorizanți
pentru covoare și tapițerii, geluri pentru curățarea
mâinilor, nemedicinale, preparate pentru
curățarea mâinilor, nemedicinale, săpunuri
pentru mâini, săpunuri lichide pentru mâini, față
și corp, cârpe impregnate cu un detergent pentru
curățare, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
vase, detergenți pentru vasul de toaletă.
5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor,
produse farmaceutice, substanțe antibacteriene
de uz medical, detergenți dezinfectanți,
dezinfectanți pentru utilizare în domeniul îngrijirii
sănătății, industrial, rezidențial și comercial,
dezinfectanți pentru utilizare pe echipamente
medicale, podele, pereți și accesorii pentru băi,
dezinfectanți pentru uz sanitar, dezinfectanți
pentru uz igienic, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare în
domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți
și accesorii pentru băi, șervețele igienice
de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, preparate antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,
preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme, prosoape din microfibre impregnate
cu un tratament antimicrobian, substanțe
chimice care inhibă mucegaiul pentru tratarea
creșterii mucegaiului în și în jurul clădirilor și
vehiculelor, săpun antibacterian.

───────
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(210) M 2020 07076
(151) 05/10/2020
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR.

ZORILOR, NR. 1, JUD. ALBA,
PETREȘTI, ALBA, ROMANIA

(740) Weizmann Ariana & Partners
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

elis PIETRA

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri de
joacă, nu din metal, piatra de pavare, construcții
prefabricate nemetalice, secțiuni prefabricate de
construcții nemetalice, elemente prefabricate de
constructii, din beton, beton, beton armat, mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere
și reparații de dale, cărămizi, plăci, blocuri
și accesoriile acestora, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasamente, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2020 07077
(151) 05/10/2020
(732) S.C. INTEROPTIK S.R.L., STR.

SURORILE MARTIR CACEU NR.
39, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Aveo OPHTHALMIC LENSES

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.12

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

clase:
1. Învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
preparate pentru prevenirea mătuirii lentilelor.
9. Lentile de apropiere, lentile de corectare
optică, lentile optice, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari, ochelari.

───────
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(210) M 2020 07079
(151) 05/10/2020
(732) ANDREI TIBERIU CIOCIU, CVA.

FLORILOR, BL. 12, SC. C, AP. 6,
JUD. BRAȘOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA
ȘTIRBU IOAN VICTOR, STR.
ÎNFRĂȚIRII NR. 21, AP. 53, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

MEN'S HUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Cosmetice și preparate cosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, parfumuri, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate cosmetice
pentru curățarea, tratarea și îngrijirea părului,
preparate cosmetice pentru curățarea, tratarea și
îngrijirea părului ce pot fi și sub formă de loțiuni,
geluri, balsam, șampon, măști, creme, vopsele,
ceară, soluții, ser, pudră, pomade, ulei sau
spumă, preparate cosmetice pentru curățărea și
îngrijirea bărbii, produse cosmetice și de îngrijire
utilizate după ras, deodorante și antiperspirante
de uz uman sau veterinar, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii educative și de instruire, ateliere de
formare (instruire), organizare și coordonare
de cursuri, cursuri de cosmetică, cursuri
pentru îngrijirea corporală, cursuri în tehnici de

înfrumusețare, furnizare de cursuri de pregătire,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de demonstrații
în scop de instruire, organizarea de conferințe,
simpozioane, colocvii în scop educativ și de
divertisment, organizarea și coordonarea de
concursuri și competiți, organizare de expoziții în
scopuri educative și de divertisment.
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane, saloane de
frumusețe, servicii de coafare a părului, frizerii
pentru bărbați, servicii de bărbierie, servicii de
epilare, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de machiaj profesional, servicii de
saună, servicii de solar, servicii de manichiură,
pedichiură, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii pentru vopsirea părului, servicii pentru
îngrijirea părului, feței şi pielii, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții.

───────

(210) M 2020 07080
(151) 05/10/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P6, ST95, JUD.
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DISTAR PROFESSIONAL
DIAMOND TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
roșu

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

7. Aparate de sudură cu arc electric, mașini de
sudat, electrice, betoniere (mașini), vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, încălzitoare de
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apă (ca și componente ale mașinilor), mașini
de umplere, mașini de tuns iarba, lanțuri de
ridicare (componente ale mașinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
mașinilor), unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, pulverizator de
vopsit, mașini de tuns pentru animale/mașini
de tuns părul pentru animale, mașini pentru
terasamente, mașini de șlefuit, mașini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
mașini de tocat carne, pompe (mașini),
pompe centrifuge, bormașini, fierăstraie cu lanț,
prese de vin, suporturi pentru mașini, mașini
de prelucrat lemnul, semănătoare (mașini),
electrozi pentru mașinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, mașini pentru ascuțirea
lamelor (șlefuire)/mașini de șlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (mașini), compresoare (mașini), freze
(mașini), mașini de decupat și filetat/mașini de
filetat piulițe, instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
mașini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale mașinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, mașini
de recoltat/mașini de cosit și secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (mașini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acționate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
clești de scos cuie, electrice, mașini de vopsit,
mașini de perforat, bătătoare (mașini), mașini
de nituit, mașini pentru fabricarea cârnaților,
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), șurubelnițe electrice, mașini
de cusut, mașini de ascuțit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (mașini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), șișcornițe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (mașini) pentru uz
industrial, instalații de spălat pentru vehicule/

instalații pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acționate manual/
clești de scos cuiele, acționați, greble (unelte
de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acționate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenți, pietre pentru
șlefuit, fierăstraie mecanice, lopeți (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunțitoare de
legume, ustensile agricole, acționate manual,
șurubelnițe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuțite,
dălți pentru scobituri, mașini de găurit, foarfeci
pentru curățare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuțite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălți,
aparate pentru distrugerea paraziților de plante,
acționate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curățitoare de
fructe, pietre de șlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acționate
manual, pentru extrudarea masticurilor, mașini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).

───────
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(210) M 2020 07081
(151) 05/10/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P6, ST95, JUD.
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Baumesser Das ist
Diamant Werkzeuge

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.13

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

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, mașini de
sudat, electrice, betoniere (mașini), vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca și componente ale mașinilor), mașini
de umplere, mașini de tuns iarba, lanțuri de
ridicare (componente ale mașinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
mașinilor), unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, pulverizator de
vopsit, mașini de tuns pentru animale/mașini
de tuns părul pentru animale, mașini pentru
terasamente, mașini de șlefuit, mașini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
mașini de tocat carne, pompe (mașini),
pompe centrifuge, bormașini, fierăstraie cu lanț,
prese de vin, suporturi pentru mașini, mașini
de prelucrat lemnul, semănătoare (mașini),
electrozi pentru mașinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, mașini pentru ascuțirea
lamelor (șlefuire)/mașini de șlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (mașini), compresoare (mașini), freze
(mașini), mașini de decupat și filetat/mașini de
filetat piulițe, instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,

mașini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale mașinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, mașini
de recoltat/mașini de cosit și secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (mașini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acționate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
clești de scos cuie, electrice, mașini de vopsit,
mașini de perforat, bătătoare (mașini), mașini
de nituit, mașini pentru fabricarea cârnaților,
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), șurubelnițe electrice, mașini
de cusut, mașini de ascuțit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (mașini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), șișcornițe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (mașini) pentru uz
industrial, instalații de spălat pentru vehicule/
instalații pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acționate manual/
clești de scos cuiele, acționați, greble (unelte
de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acționate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenți, pietre pentru
șlefuit, fierăstraie mecanice, lopeți (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunțitoare de
legume, ustensile agricole, acționate manual,
șurubelnițe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuțite,
dălți pentru scobituri, mașini de găurit, foarfeci
pentru curățare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuțite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălți,
aparate pentru distrugerea paraziților de plante,
acționate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curățitoare de
fructe, pietre de șlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acționate
manual, pentru extrudarea masticurilor, mașini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
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mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).

───────

(210) M 2020 07082
(151) 05/10/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P6, ST95, JUD.
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PARTNER PRO
ORIGINAL TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portacaliu, verde,
alb, negru

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

7. Aparate de sudură cu arc electric, mașini de
sudat, electrice, betoniere (mașini), vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca și componente ale mașinilor), mașini
de umplere, mașini de tuns iarba, lanțuri de
ridicare (componente ale mașinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
mașinilor), unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini de recoltat/
mașini de cosit și secerat, pulverizator de
vopsit, mașini de tuns pentru animale/mașini
de tuns părul pentru animale, mașini pentru
terasamente, mașini de șlefuit, mașini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
mașini de tocat carne, pompe (mașini),
pompe centrifuge, bormașini, fierăstraie cu lanț,
prese de vin, suporturi pentru mașini, mașini
de prelucrat lemnul, semănătoare (mașini),

electrozi pentru mașinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, mașini pentru ascuțirea
lamelor (șlefuire)/mașini de șlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (mașini), compresoare (mașini), freze
(mașini), mașini de decupat și filetat/mașini de
filetat piulițe, instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
mașini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale mașinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, mașini
de recoltat/mașini de cosit și secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (mașini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acționate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
clești de scos cuie, electrice, mașini de vopsit,
mașini de perforat, bătătoare (mașini), mașini
de nituit, mașini pentru fabricarea cârnaților,
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), șurubelnițe electrice, mașini
de cusut, mașini de ascuțit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (mașini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), șișcornițe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (mașini) pentru uz
industrial, instalații de spălat pentru vehicule/
instalații pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acționate manual/
clești de scos cuiele, acționați, greble (unelte
de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acționate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenți, pietre pentru
șlefuit, fierăstraie mecanice, lopeți (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunțitoare de
legume, ustensile agricole, acționate manual,
șurubelnițe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuțite,
dălți pentru scobituri, mașini de găurit, foarfeci
pentru curățare de crengi/foarfeci de grădină,
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menghine, cuțite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălți,
aparate pentru distrugerea paraziților de plante,
acționate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curățitoare de
fructe, pietre de șlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acționate
manual, pentru extrudarea masticurilor, mașini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11. Autoclave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, grătare, fitinguri pentru baie,
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
arzătoare, corpuri de iluminat pentru plafoane,
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri/mașini
de gătit, plite electrice, lămpi cu lumină
rece, ventilatoare electrice pentru uz personal,
arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, pistoale cu aer
cald, aparate de încălzire, instalații de încălzire,
cazane de încălzire, instalații de încălzire (apă)/
instalații pentru încălzirea apei, aparate de
încălzire, electrice, fitinguri pentru baie cu aer
cald, felinare pentru iluminat, becuri, electrice,
aparate și instalații de iluminat, robinete pentru
țevile de apă/robineți pentru țevile de apă,
chiuvete, sobe (aparate de încălzire), instalații de
distribuire a apei.

───────

(210) M 2020 07083
(151) 05/10/2020
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

SOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GLUTAX5

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 26.13.25;
27.07.01

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

5. Suplimente nutritive, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimico-
farmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente alimentare
pe bază de minerale, preparate farmaceutice,
suplimente dietetice proteice, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, băuturi pentru scopuri
medicale (suplimente dietetice), preparate
dietetice și alimentare, băuturi dietetice de uz
medical, suplimente alimentare de uz medical și
preparate dietetice, suplimente dietetice pentru
consumul uman, alimente dietetice de uz
medical, suplimente dietetice sub formă de
prafuri cu arome de fructe, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical.

───────

(210) M 2020 07084
(151) 05/10/2020
(732) PETRICA LEFTER, STR. IZVORUL

RECE NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
YAAR

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
echipament de gimnastică (îmbrăcăminte,
încălțăminte), încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de plajă, încălțăminte de sport,
încălțăminte de stradă, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru bărbați și femei.
41. Educație, divertisment și sport, activități
culturale, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, concerte muzicale pentru
televiziune, concursuri televizate, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment on-
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line, divertisment pe internet, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație și instruire, exploatarea sălilor de dans,
divertisment televizat, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de servicii de karaoke, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, grădini
cu acces public (recreere), management
artistic de teatru, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, music-hall
(divertisment), muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități educative pentru
tabere de vară, organizare de cluburi de
fani (divertisment), organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de petreceri, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de webinare, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, producție
de spectacole muzicale, punere la dispoziție
de săli de divertisment, punerea la dispoziție
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, proiectarea filmelor,
proiecții de filme cinematografice, proiecție
de filme video, servicii culturale, servicii
ale agențiilor de divertisment, servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii

de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment prestate de cântăreți, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de raportări de știri, sport
și fitness, turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), interpretare de muzică și canto.

───────

(210) M 2020 07085
(151) 05/10/2020
(732) STUDIO 47 MS SRL, STR.

VINATORILOR NR.34, BL. D1A,
AP.7, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) STUDIO 47 MS SRL, CPT. MIRCEA
VASILESCU NR. 16-18, ET.1,
AP.2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BETTER THAN THE ORIGINAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, frunizarea de forumuri
online, difurzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
trasmiterea prin satelit, flux continuu (streaming)
de date.
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de competiţii (educţie sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
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televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07086
(151) 05/10/2020
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., STR.

VÎNĂTORILOR NR. 34, BL. D1A,
AP.7, JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
013833, ALBA, ROMANIA

(540)
MAI BUN DECAT ORIGINALUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, frunizarea de forumuri
online, difurzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
trasmiterea prin satelit, flux continuu (streaming)
de date.
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de competiţii (educţie sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07087
(151) 05/10/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA, NR. 256,
COMP 10, INCINTA FAUR,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030352,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mynergy

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni şi animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.

───────
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(210) M 2020 07088
(151) 05/10/2020
(732) MARISTAR COM S.R.L.,

ALEEA TERRRA, CORP C7,
LOCALITATEA TITU, JUD.
DÂMBOVIŢA, TITU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

RAMATUELLE events
beyond imagination

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.13; 27.07.17; 26.01.01;
26.01.07; 26.01.18; 29.01.15

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

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

41. Organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de snack-baruri, localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, organizare de
recepţii pentru nunţi (furnizare spaţii), organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

(210) M 2020 07089
(151) 05/10/2020
(732) LUICA BUSINESS PAN SRL,

STR. GEN. IOAN CULCER
NR.6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

La Zeina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de restaurante udon and
soba, servicii de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2020 07090
(151) 05/10/2020
(732) LOGO CUPS S.R.L., STR. RODNEI

NR.10, CORP C, AP.1, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400393,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SARGUINTEI NR.39, AP.12,
JUDEȚUL CLUJ, TÂRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

VITRUS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

19. Materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, monumente, nemetalice, dale din
ceramică, lucrări refractare din ceramică pentru
construcții, ghips folosit în ceramică (materiale
de construcții), tuburi din ceramică și ciment
pentru construcții, articole din ceramică pentru
construcții, mase refractare din ceramică pentru
căptușirea cuptoarelor metalurgice, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
faianță pentru construcții.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit şi articole pentru
masă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu excepţia sticlei pentru construcţii, sticlărie,
porţelan şi lut, recipiente din ceramică, cutii
de ceramică, cutii din ceramică, ornamente din
ceramică, ornamente de ceramică, crăticioare
din ceramică, pușculițe din ceramică, ghivece din
ceramică, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
veselă din ceramică, căni din ceramică, vase
de ceramică, ghivece de ceramică, vase
din ceramică, statuete din ceramică, sculpturi
din ceramică, statuete de ceramică, busturi
realizate din ceramică, căni confecționate din
ceramică, cupe confecționate din ceramică,

ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, servicii de cafea de ceramică,
produse din ceramică pentru bucătărie, pitici
de grădină din ceramică, cutii de ceramică
pentru monede, vase pentru copt din ceramică,
vaze din ceramică pentru podea, lucrări de
artă confecționate din ceramică, artă murală din
ceramică în 3D, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, vase de uz casnic termoizolate
de ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceramică, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sancai din dinastia Tang (ceramică emailată
în trei culori), statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, vase
pentru condimente, vase de lut, vase pentru
păstrarea usturoiului, veselă, servicii (veselă),
platouri (veselă), veselă, articole de bucătărie și
recipiente, porțelan pentru uz casnic, articole din
portelan pentru uz casnic, seturi căni de ceai,
recipiente pentru ulei (oliviere), recipiente pentru
oțet (oțetare), cești, carafe, vase, capace pentru
vase, untiere, vase de băut, vase pentru legume,
fructiere, recipiente pentru bucătărie, suporturi
pentru meniuri, căni, boluri, boluri de salată,
solnițe, farfurioare, cupe (veselă), servicii de
ceai (veselă), servicii de cafea (cești și farfurii),
supiere, seturi de condimente, zaharnițe, farfurii
de masă, platouri, ceainice, suporturi pentru
pahare, statui, figurine din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare în legătură cu ustensile şi
recipiente de uz casnic sau de bucătărie, vase
de gătit şi articole pentru masă, servicii de
vânzare în legătură cu materiale de construcție
nemetalice, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, ghips folosit în ceramică, tuburi din
ceramică și ciment, articole din ceramică pentru
construcții, mase refractare din ceramică pentru
căptușirea cuptoarelor metalurgice, blocuri și
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suprafețe de pavaj din gresie ceramică, gresie,
faianță, servicii de vânzare în legătură cu
monumente nemetalice, servicii de vânzare în
legătură cu monumente din ceramică.

───────

(210) M 2020 07091
(151) 05/10/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL, BD.

BASARABIA NR. 256, CAMP 10,
INCINTA FAUR, BUCUREȘTI,
030352, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
My'NERGY

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 07092
(151) 05/10/2020
(732) ADRIAN NAE, STR. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 164, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
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)

COOKIES & FRIENDS

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.08; 02.09.14; 02.09.19;
11.03.03; 08.01.10; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roz, bej,
maro deschis, maro inchis, alb, negru

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, mix pentru clătite sărate,
biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), chifle dulci, pudră de tort,
cocă de tort, aluat de tort, glazură de tort
(glazurare), torturi, prăjituri, bomboane de decor
pentru torturi, caramele (dulciuri), caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
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bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse de
cofetărie), aluat, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, colţunaşi pe bază de
făină, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), turtă dulce, golden syrup (sirop
auriu), halva, batoane de cereale bogate în
proteine, sandvişuri de hot dog, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie),
pastile (produse de cofetărie), macarons, biscuiţi
cu malţ, marţipan, mentă pentru produse de
cofetărie, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, bomboane mentolate, pesto, biscuiţi
petit-beurre, petits fours, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis, clei de albine, budinci, quiche
(tartă), ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, sandvişuri,
sosuri (condimente), biscuiţi din orez, sorbeturi
(îngheţate), şerbeturi (îngheţate), profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă
de cocos, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), spaghete, pacheţele de primăvară,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de
roşii, tortillas, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), vafe belgiene, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie, servicii de comerţ
cu preparate alimentare, servicii de comerţ cu
biscuiţi şi fursecuri, servicii de comerţ cu pâine
şi produse de panificaţie, servicii de comerţ cu
produse de patiserie, servicii de comerţ cu torturi
şi prăjituri, servicii de comerţ cu îngheţată şi
produse pe bază de îngheţătă, servicii de comerţ
cu cafea şi băuturi pe bază de cafea, servicii de
comerţ cu cacao şi băuturi pe bază de cacao,

servicii de comerţ cu ceai şi băuturi pe bază de
ceai, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice,
servicii de comerţ cu alimente semipreparate
și snack-uri, servicii de comerţ cu preparate
coapte, servicii de comerţ cu dulciuri.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă,
transfer de know-how (instruire), servicii
de discotecă, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, 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, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
şi susţinerea de seminarii, planificarea de
petreceri (divertisment), publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, 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, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.

───────
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(210) M 2020 07093
(151) 05/10/2020
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM.
C2, BL. 36, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 26.11.10; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru, bleu,
negru, alb

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), instalarea de software pentru calculatoare,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor de
carbon, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 07094
(151) 05/10/2020
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM.
C2, BL. 36, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 24.17.02; 26.11.10; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru, bleu,
negru, alb

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), instalarea de software pentru calculatoare,
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furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor de
carbon, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 07095
(151) 05/10/2020
(732) PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL, STR.
BAICULUI NR. 31, LOTUL 3,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BD. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PACO PALETAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15;
26.01.04; 26.01.16; 19.03.06

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

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieţei, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi și alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sosuri pentru înghețată,

arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, șerbeturi (îngheţată), îngheţată
vegană, îngheţată de fructe, îngheţată cu
fructe, îngheţată din lapte, amestecuri de
îngheţată, lianţi pentru îngheţată, lapte congelat
(îngheţată), batoane de îngheţată, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată pe băţ, îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata), prafuri de
îngheţată instant, îngheţată de iaurt (îngheţate),
îngheţată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de îngheţată, îngheţată sub formă de sandviş,
batoane de îngheţată pe băţ, pudră de îngheţată
comestibilă pentru folosirea la maşini de
îngheţată, dulciuri de îngheţată de iaurt, batoane
de îngheţată cu fructe, agenţi organici de legare
pentru îngheţată, amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată, produse de îngheţată
pe bază de soia, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, îngheţată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
amestecuri pentru cornete de îngheţată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngheţata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îngheţata.

───────

(210) M 2020 07096
(151) 05/10/2020
(732) AGORA-ELECTRONIK SRL,

STR. NICOLAE IORGA NR. 20,
JUDEȚUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520003, COVASNA,
ROMANIA

(540)
Soundstudio
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Difuzoare (echipamente audio), echipamente
pentru înregistrări audio, software pentru
controlul și îmbunatățirea calității sunetului la
echipamentele audio, sisteme de sonorizare
exterioară (echipamente audiovizuale).
15. Instrumente muzicale.
20. Suporturi audio (mobilier) pentru utilizare cu
echipamente audio.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu echipamente audiovizuale.
41. Închirierea de echipamente audio, servicii de
închirieri de echipamente audio și video.

───────

(210) M 2020 07097
(151) 05/10/2020
(732) PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL, STR.
BAICULUI NR. 31, LOTUL 3,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PACO PALETAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.16; 19.03.06

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

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieţei, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi și alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sosuri pentru înghețată,
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, șerbeturi (îngheţată), îngheţată
vegană, îngheţată de fructe, îngheţată cu
fructe, îngheţată din lapte, amestecuri de
îngheţată, lianţi pentru îngheţată, lapte congelat
(îngheţată), batoane de îngheţată, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată pe băţ, îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata), prafuri de
îngheţată instant, îngheţată de iaurt (îngheţate),
îngheţată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de îngheţată, îngheţată sub formă de sandviş,
batoane de îngheţată pe băţ, pudră de îngheţată
comestibilă pentru folosirea la maşini de
îngheţată, dulciuri de îngheţată de iaurt, batoane
de îngheţată cu fructe, agenţi organici de legare
pentru îngheţată, amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată, produse de îngheţată
pe bază de soia, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, îngheţată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
amestecuri pentru cornete de îngheţată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngheţata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îngheţata.

───────
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(210) M 2020 07098
(151) 05/10/2020
(732) PETRICA POPSOR, INTR.

VISINULUI NR.1, SC.B, AP.20,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420166, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
GAVRIL IANUL, STR. PRINCIPALA
NR. 406, JUDEȚUL BISTRIȚA
NĂSĂUD, SALVA, 427255,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Ferma Crișan Zinveli Popșor
Acolo unde țăranii Ară dealu' !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
09.01.10; 02.09.14; 29.01.15; 05.03.13

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, verde, verde deschis, galben
deschis, bej, albastru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
activități de comerț cu ridicata si amănuntul,
servicii de agenție import-export.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07099
(151) 05/10/2020
(732) PEAK TOYS DISTRIBUTION

SRL, CALEA BACIULUI NR. 47,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15,
SC. A, APT. 19, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PEAK TOYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 29.01.15; 21.01.09

(591) Culori revendicate:alb, roșu, roz,
portocaliu, verde, albastru, mov

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii de mobilier
pentru păpuși (jucării), aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, arme de jucărie, articole de îmbrăcăminte
pentru jucării, articole de înot pentru menținerea
corpului la suprafața apei, pentru uz recreativ,
articole de joacă educative, articole de
gimnastică și de sport, balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), baloane pentru joacă,
blocuri de construcție (jucării), căluți-balansoar
(jucării), căsuțe de jucărie, corturi de joacă,
console de jocuri portabile, costume de carnaval
pentru copii, castele gonflabile pentru copii,
călușei (jucării), corzi de sărit, coșuri de baschet,
discuri de aruncat (jocuri cu inele), echipament
de locuri de joacă pentru copii, echipamente
pentru terenuri de joacă, echipament pentru
înot (articole sportive), instrumente muzicale
de jucărie, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
muzicale, jucării gonflabile, jucării din lemn,
jucării din plastic, jucării din metal, jucării
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din pânză, jucării din cauciuc, jucării de
pluș, jucării pentru nisip, jocuri electronice cu
caracter educațional, leagăne pentru bebeluși,
leagăne, mobilier de jucărie, mingi pentru jocuri,
mese multifuncționale pentru copii (jucării),
măști de jucărie, mașinuțe cu acționare
electronică, mașini de jucărie, mâncare de
jucărie, marionete, roboți de jucărie, puzzle-
uri, puști de jucărie, plute pentru înot, jucării
din plastilină inteligentă, plante de jucărie,
pistoale (jucării), piste pentru machete de
vehicule, piscine gonflabile pentru agrement,
păpuși (jucării), seturi de unelte de jucărie,
seturi de tren (articole de joacă), seturi de
păpuși, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de jucării,
sănii (articole de joacă), seturi de asamblare
de figurine, seturi de construcție de jucărie,
structuri de cățărat pentru terenuri de joacă,
tobogane acvatice (articole de joacă), tobogane
(articole de joacă), tuneluri de jucărie, truse de
modelare, trotinete (nu vehicule), triciclete pentru
copii mici (jucării), trambuline, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), vehicule de jucărie electronice, vehicule
de jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie cu telecomandă, zornăitoare pentru
bebeluși care conțin inele de dentiție.

───────

(210) M 2020 07100
(151) 05/10/2020
(732) IULIANA PORUSNIUC, STR.

2 RUE FRANCOISE DOLTO,
BONNEUIL SUR MARNE, 94380,
FRANȚA

(540)

weddink UNIQUE
WEDDING INVITATIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, negru

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

16. Invitaţii (articole de papetărie], gravuri,
tablete de ceară pentru sigilii.
40. Gravarea de sigilii.

───────

(210) M 2020 07101
(151) 05/10/2020
(732) POOL COM S.R.L., STR. LT. PĂIȘ

DAVID, NR. 2, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

pool mob design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 12.01.01; 12.01.17;
12.01.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(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,
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mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină

───────

(210) M 2020 07102
(151) 05/10/2020
(732) ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021

- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII, STR. POPA SAPCA,
NR. 4, TRAVEEA A1.15, BL.
BASTION THERESIA, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Timișoara 2023

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

16. Publicaţii imprimate, ziare, reviste (publicaţii
periodice) manuale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de scris, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
machete arhitectonice, materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar,
albume, almanahuri, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, calendare, cutii din carton
sau hârtie, materiale de ambalat cu bule, plicuri
(papetărie), invitaţii (papetărie), fanioane din
hârtie, fluturaşi publicitari, fluturaşi informativi,
forme imprimate, obiecte de artă şi figurine din
hârtie şi carton, etichete, altele decât din material
textil, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
felicitări, hărţi geografice, hârtie de ambalat,
carnete (papetărie), carnete de scris, pancarte
din carton sau hârtie, timbre de corespondenţă,
cărţi poştale, postere, prospecte, ştampile,
instrumente de scris.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea

de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, servicii de promovare a
patrimoniului cultural şi arhitectural, servicii
de promovare a programelor culturale, servicii
de promovare a evenimentelor culturale,
servicii de publicitate a evenimentelor culturale,
servicii de marketing a evenimentelor culturale,
publicitate online pe o reţea de computere,
organizare şi coordonare de programe de
voluntariat şi de proiecte de servicii în folosul
comunităţii, recrutare de voluntari şi asigurarea
de oportunităţi pentru voluntariat, organizare
de campanii umanitare, sondaje de opinie,
publicitate în aer liber, închirierea spaţiilor
publicitare, procesarea cuvintelor, producţia de
clipuri publicitare, publicitate, relaţii publice,
servicii de consultanţă în domeniile de mai
sus, publicarea textelor publicitare, publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
publicitate radio, prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu programe de premiere, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, reclame
radio, publicitate televizată, reclame televizate,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de
aparate de fotocopiere, închirierea tonomatelor,
închirierea aparaturii şi echipamentelor de birou,
închiriere de material publicitar, reproducerea
documentelor (servicii de fotocopiere).
36. Crearea şi colectarea de fonduri pentru
susţinerea şi promovarea proiectelor şi
activităţilor în folosul comunităţii, crearea şi
colectarea de fonduri în vederea promovării şi
implementării programelor culturale, acordarea
de premii financiare, acordarea de burse de
studii, servicii de consultanţă în domeniile de
mai sus, crearea şi colectarea de fonduri
pentru susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii şi
asistenţei sociale, sportului şi recreerii, protecţiei
mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
arhitectural, servicii imobiliare privind achiziţia,
concesiunea şi închirierea terenurilor.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor în scop cultural şi/
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sau educaţional, organizarea şi susţinerea
congreselor în scop cultural şi/sau educaţional,
organizarea şi susţinerea seminarilor în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea simpozioanelor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizarea
de manifestaţii publice în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional,
organizare şi realizare de târguri şi expoziţii
cu scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizarea
şi coordonarea de ceremonii de acordare
de premii, acordarea de premii în educaţie,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
editare de casete video, informaţii referitoare
la educaţie, servicii educaţionale, servicii de
desktop publishing, servicii de amuzament,
informaţii despre posibilităţi de amuzament,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de parade de
modă în scop cultural, producţii de film,
altele decît filmele publicitare, informaţii despre
educaţie, informaţii despre distracţii, informaţii
despre posibilităţi de recreere, educaţie, servicii
de instruire, servicii de consultanţă în domeniile
de mai sus, interpretarea limbajului semnelor,
închirierea filmelor cinematografice, servicii de
interpretariat, servicii de structurare, altele decît
pentru scop publicitar, biblioteci, servicii de
bibliotecă mobilă, prezentarea reprezentaţiilor în
direct, microfilmare, servicii de fotografie, servicii
de model pentru artişti, închirierea peliculelor
de film, închirierea de proiectoare şi accesorii
de film, studiouri de film, prezentări în săli
cinematografice, furnizarea serviciilor de muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţii
muzicale, organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii prestate de reporterii de ştiri, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea
de spectacole, prezentarea de spectacole,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
competiţiilor sportive, parcuri de distracţii
(divertisment), producţia de muzică, producţia
de programe de radio şi televiziune, producerea
filmelor, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, producerea de
programe de radio şi televiziune, închirierea
aparatelor de radio şi televiziune, producţia de
spectacole, traducere, scrierea textelor, altele

decât textele publicitare, consiliere vocaţională
(consiliere educaţională).

───────

(210) M 2020 07103
(151) 05/10/2020
(732) NEXT AGRICULTURE, BD.

TIMIŞOARA, NR. 26, ETAJ
1, CAMERA 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

nextfarm

(531) Clasificare Viena:
29.01.11

(591) Culori
revendicate:portocaliu(HEX#FF8000)

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

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.

───────
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(210) M 2020 07104
(151) 05/10/2020
(732) MONICA MATEI, STR. DRUMUL

PĂDUREA NEAGRĂ NR. 35-43,
BL. 13B, AP. 36, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

mental toughness
WILLTITUDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, mov, bleu, lila

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

41. Antrenare (instruire), transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană.

───────

(210) M 2020 07105
(151) 05/10/2020
(732) ASOCIAŢIA TIMIŞOARA 2021

- CAPITALA EUROPEANĂ A
CULTURII, STR. POPA SAPCA,
NR. 4, TRAVEEA A1.15, BL.
BASTION THERESIA TIMISOARA,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
Timișoara 2023 Capitală

Europeană a Culturii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii imprimate, ziare, reviste (publicaţii
periodice) manuale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de scris, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţămînt (cu excepţia aparatelor),
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
machete arhitectonice, materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar,
albume, almanahuri, saci (pungi, plicuri) din
hîrtie sau plastic, pentru ambalat, broşuri, semne
de cărţi, cărţi, calendare, cutii din carton sau
hîrtie, materiale de ambalat cu bule, plicuri
(papetărie), invitaţii (papetărie), fanioane din
hîrtie, fluturaşi publicitari, fluturaşi informativi,
forme imprimate, obiecte de artă şi figurine din
hîrtie şi carton, etichete, altele decît din material
textil, reprezentări grafice, reproduceri grafice,
felicitări, hărţi geografice, hârtie de ambalat,
carnete (papetărie), carnete de scris, pancarte
din carton sau hârtie, timbre de corespondenţă,
cărţi poștale, postere, prospecte, ştampile,
instrumente de scris.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, servicii de promovare a
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patrimoniului cultural şi arhitectural, servicii
de promovare a programelor culturale, servicii
de promovare a evenimentelor culturale,
servicii de publicitate a evenimentelor culturale,
servicii de marketing a evenimentelor culturale,
publicitate online pe o rețea de computere,
organizare şi coordonare de programe de
voluntariat şi de proiecte de servicii în folosul
comunităţii, recrutare de voluntari şi asigurarea
de oportunităţi pentru voluntariat, organizare
de campanii umanitare, sondaje de opinie,
publicitate în aer liber, închirierea spaţiilor
publicitare, procesarea cuvintelor, producţia de
clipuri publicitare, publicitate, relaţii publice,
servicii de consultanţă în domeniile de mai
sus, publicarea textelor publicitare, publicitate,
pregătirea secţiunilor publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea textelor publicitare,
publicitate radio, prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu programe de premiere, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, reclame
radio, publicitate televizată, reclame televizate,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de
aparate de fotocopiere, închirierea tonomatelor,
închirierea aparaturii şi echipamentelor de birou,
închiriere de material publicitar, reproducerea
documentelor (servicii de fotocopiere).
36. Crearea şi colectarea de fonduri pentru
susţinerea şi promovarea proiectelor şi
activităţilor în folosul comunităţii, crearea şi
colectarea de fonduri în vederea promovării şi
implementării programelor culturale, acordarea
de premii financiare, acordarea de burse de
studii, servicii de consultanţă în domeniile de
mai sus, crearea şi colectarea de fonduri
pentru susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţămîntului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii şi
asistenţei sociale, sportului şi recreerii, protecţiei
mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
arhitectural, servicii de imobiliare privind
achiziția, concesiunea şi închirierea terenurilor.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea
congreselor în scop cultural şi/sau educational,
organizarea şi susţinerea seminarilor în scop

cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea simpozioanelor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizarea
de manifestaţii publice în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional,
organizare şi realizare de târguri şi expoziţii
cu scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizarea
şi coordonarea de ceremonii de acordare
de premii, acordarea de premii în educație,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
editare de casete video, informaţii referitoare
la educaţie, servicii educaţionale, servicii de
desktop publishing, servicii de amuzament,
informaţii despre posibilităţi de amuzament,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de parade de
modă în scop cultural, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, informaţii despre
educaţie, informaţii despre distracţii, informaţii
despre posibilităţi de recreere, educaţie, servicii
de instruire, servicii de consultanţă în domeniile
de mai sus, interpretarea limbajului semnelor,
închirierea filmelor cinematografice, servicii de
interpretariat, servicii de structurare, altele decât
pentru scop publicitar, biblioteci, servicii de
bibliotecă mobilă, prezentarea reprezentaţiilor
în direct, microfilmare, fotografie, servicii de
model pentru artişti, închirierea peliculelor de
film, închirierea de proiectoare şi accesorii
de film, studiouri de film, prezentări în săli
cinematografice, furnizarea serviciilor de muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţii
muzicale, organizarea și susținerea de concerte,
servicii prestate de reporterii de ştiri, servicii
de orchestră, organizarea balurilor, organizarea
de spectacole, prezentarea de spectacole,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau
de amuzament), organizarea expoziţiilor în
scop cultural sau educaţional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
competițiilor sportive, parcuri de distracţii
(divertisment), producţia de muzică, producţia
de programe de radio şi televiziune, producerea
filmelor, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decît textele publicitare, producerea de
programe de radio şi televiziune, închirierea
aparatelor de radio şi televiziune, producţia de
spectacole, traducere, scrierea textelor, altele
decît textele publicitare, consiliere vocaţională
(consiliere educaţională).
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───────

(210) M 2020 07106
(151) 05/10/2020
(732) CARESS SOCIETY SRL, STR.

RUDULUI, NR. 114, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

2Clean

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.14; 07.01.08

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru igiena
orală nemedicinale, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, săpunuri și geluri,
odorizante de casă, produse de curățare
pentru vehicule, preparate pentru spălare,
preparate pentru spălare de uz menajer,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, abrazivi, preparate cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice, detergenți, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
detergenți de uz casnic, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți ecologici de rufe,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de uz
menajer, detergenți pentru vasul WC, detergenți
sub formă de spumă, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți de rufe pentru curățare

de uz menajer, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, soluții de curățare pentru îndepărtarea
petelor, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, soluții pentru scoaterea petelor (agenți
de curățare), soluții de ștergere, întreținere și
curățare a mașinilor, soluții de detergent pentru
curățarea articolelor de încălțăminte, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, ceară preparată pentru lustruire,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
detergent pentru spălare, creme de lustruit,
produse de curățat nemedicinale, detartranți
de uz casnic, preparate pentru șlefuire,
geluri de curățare pentru WC-uri, lichide
degresante, lichide de curățare, lichide de
spălare, preparate decapante (degresante),
preparate chimice de curățare pentru uz
casnic, parfumuri pentru automobile, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, produse de curățare
pentru parbriz, produse de curățare de uz
casnic, preparate pentru ștergerea petelor,
produse pentru îndepărtarea petelor, produse
de lustruit, produse decolorante, produse de
înălbire de uz casnic, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spray de
uz casnic, produse de curățat pentru cuptoare,
produse de curățat pentru toalete, produse
de spălat legume și fructe, produse pentru
curățarea tapițeriei, produse pentru decolorare,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru clătire, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse degresante pe bază de
solvenți, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
pentru spălare, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, șampon de covoare,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, săpun de uz casnic, spray-uri
de curățare, spray-uri de degresare, spray
pentru luciu, soluții pentru curățarea covoarelor,
substanțe degresante, substanțe de curățare
pentru uz casnic, uleiuri naturale de curățare,
uleiuri de curățare, preparate pentru baie
nemedicinale, deodorante pentru uz uman sau
veterinar, deodorante și antiperspirante pentru
uz uman sau veterinar, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
paste de dinți nemedicinale, parfumuri, geluri de
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curățare, geluri de baie (nemedicinale), geluri de
uz cosmetic, geluri de corp, geluri pentru față,
produse cosmetice sub formă de geluri, creme,
loțiuni și geluri hidratante cosmetice.
5. Deodorante WC, deodorante pentru
automobile, geluri antibacteriene, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
alcool medicinal, antiseptice, bactericizi,
dezinfectante, germicide, loțiuni antibacteriene
pentru mâini, loțiuni medicinale după-
ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice.

───────

(210) M 2020 07107
(151) 05/10/2020
(732) SORIN PLATON, STR. FAGULUI,

NR.80A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)
exterminatorul

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

5. Acaricide, acaricide de uz casnic,
acaricide de uz industrial, preparate chimice
care ucid sporii, agenți fungicizi, otrăvuri
bacteriene, batoane pentru fumigație folosite
ca dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate
împotriva dăunătorilor, bețișoare fumigante
pentru îndepărtarea dăunătorilor, bețișoare anti-
țânțari, biocide, biocide sintetice, biopesticide
de uz casnic, clei pentru prins muște,

fumiganți pentru îndepărtarea dăunătorilor,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare pe
animale, bile de naftalină pentru îndepărtarea
dăunătorilor, brățări impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, brățări vândute
preumplute cu preparate insectifuge, erbicide,
fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
larvicide, nematicide, moluscocide, ovicide,
pesticid pentru nematode, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
repelente de țânțari, pudre pentru eliminarea
puricilor, pudre împotriva puricilor, regulatori de
creștere a insectelor, soluții insecticide pentru
spălături veterinare, spray antiinsecte, spray-
uri împotriva puricilor, substanțe antimucegai,
substanțe care atrag insectele, substanțe
repelente pentru viermi folosite pentru gazon
sau iarbă, vermicide, zgărzi antiparazitare pentru
animale.
37. Servicii de deratizare, servicii de control
al dăunătorilor, alții decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, controlul
dăunătorilor cu privire la clădiri, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale,
dezinfectarea clădirilor, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, dezinfecție,
eliminarea dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, exterminarea dăunătorilor,
exterminarea dăunătorilor (nu pentru agricultură,
silvicultură sau horticultură), fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva dăunătorilor, fumigarea
mărfurilor împotriva paraziților, servicii de
fumigație, dezinfectare a veselei, controlul
termitelor, controlul infestării cu purici,
dezinfectarea clădirilor împotriva contaminării
cu bacterii, distrugerea dăunătorilor (nu cea
practicată în agricultură), protejarea clădirilor
contra pătrunderii dăunătorilor și paraziților,
pulverizare de insecticide pentru locuințe
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rezidențiale, pulverizare insecticide pentru clădiri
comerciale, tratarea suprafețelor cu produse
repelente pentru îndepărtarea animalelor,
servicii de dezinsectie.

───────

(210) M 2020 07108
(151) 05/10/2020
(732) HIPOO RETAIL SRL-D, STR.

TINTARENI, NR. 325, JUDETUL
PRAHOVA, TANTARENI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DOCTOR SHIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.15

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneți, materiale înregistrate, baze de date
computerizate (programe), conținut media,
software, aplicații software, echipamente de
comunicare, echipamente pentru comunicarea
de date, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, echipament de
comunicație punct-la-punct, echipamente de
radiodifuziune, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, dispozitive și

suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
componente electrice și electronice, cabluri
și fire electrice, huse pentru pagere, huse
pentru tablete, huse pentru laptopuri, huse
pentru telefoane, huse pentru casete video,
huse pentru agende electronice, huse pentru
telefoane inteligente, huse adaptate pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
pentru aparate optice, huse pentru CD-uri,
huse pentru aparate cinematografice, huse
pentru calculatoare tabletă, huse pentru DVD
playere, huse pentru CD-playere, huse pentru
receptoare de telefon, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru discuri de calculator,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din piele
pentru tablete, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse pentru aparate de fotografiat,
huse adaptate pentru aparate de fotografiat,
huse cu clapetă pentru smartphone-uri, huse
adaptate pentru calculatoare notebook, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, huse pentru
calculatoare de tip laptop, huse de protecție
pentru playere MP3, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse pentru protejarea
calculatorului de praf, huse speciale pentru
aparate și echipamente fotografice, huse din
hârtie pentru receptoare de telefon, huse pentru
asistenți digitali personali (PDA-uri), huse pentru
dispozitive de stocare de date, huse pentru
dispozitive digitale de ajutor personal, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, huse de protecție
pentru asistenți personali digitali (PDA-uri), huse
din pânză sau material textil pentru telefoane
mobile, huse de protecție pentru cititoare de
cărți electronice, huse pentru aparatură de citire
a fișierelor în format MP3, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, protecții
pentru prize, sticlă optică, lentile, carcase
de acumulatoare, carcase pentru dischete,
carcase de baterii, carcase de acumulatoare,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
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carcase pentru compact-discuri, carcase pentru
comutatoare (electronice), carcase pentru
aparate de măsurare, carcase pentru telefoane
mobile, carcase pentru conectoare electrice,
carcase carduri de memorie, carcase pentru
DVD-uri, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru aparate electrice, carcase
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase de protecție pentru
discuri magnetice, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, dispozitive periferice de
calculator, mouse (periferice de calculator),
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, memorii USB,
cabluri USB, încărcătoare USB, adaptoare
USB, USB hub-uri, cabluri USB pentru
telefoane mobile, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
rapide pentru dispozitive mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, lentile pentru selfie-uri,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, căști, căști stereo,
căști auriculare, căști audio, căști in-ear, cutii
pentru căști, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane inteligente, căști pentru realitate
virtuală, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri video,
căști cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
căști pentru aparate electronice portabile pentru
jocuri, microcalculator stick, stickuri de memorie,
boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe de
calculator, boxe de monitor, boxe pentru
automobile, suporturi pentru boxe, cabluri
pentru boxe, boxe fără fir, ventilatoare interne
de răcire pentru calculatoare, ventilatoare de
răcire pentru componente electrice, ventilatoare
pentru unități centrale de procesare (CPU),
ventilatoare de răcire pentru U.C.P., circuite de
control electronic pentru ventilatoare electrice,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, software pentru aparate de jocuri

video de tip arcadă descărcabil, monitoare
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
microfoane pentru aparate de jocuri video de
larg consum, monitoare pentru aparatele de
jocuri video de tip arcade, adaptoare ca pentru
aparatele de jocuri video de larg consum.
20. Mobilă și mobilier, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal (mobilier), statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau
plastic, containere și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, paturi,
somiere, saltele și perne, rame pentru tablouri,
sticlă argintată (oglinzi), oglinzi (sticlă argintată),
scaune, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune înalte, scaune rabatabile, scaune
gonflabile, scăunele-leagăn, scaune de birou,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baie,
scaune pentru baruri, scaune pentru banchet,
scaune de lucru, scaune pentru bebeluși, scaune
de susținere, perne pentru scaune, scăunele
pentru baie, scaune de conferință, scaune din
metal, scaune de copii, scaune cu ax, perne
pentru scaune, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune cu roți pivotante, scaune cu spătar
rabatabil, scaune pentru săli de mese, scaune
ca mobilier de birou, scaune de masă pentru
bebeluși, huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, scaune ergonomice pentru masajul pe
scaun, perne pentru scaune ca piese de mobilier,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu), huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), suport pentru spate portabil pentru
folosirea la scaune, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, birouri, birouri (mobilier), birouri portabile,
etajere de birou, birou de scris, birouri și mese,
corpuri de birou independente.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri
(articole de noutate și amuzament) și pomi de
Crăciun artificiali, aparate pentru jocuri video,
aparate de jocuri video pentru acasă, cutii pentru
aparate de jocuri video, dispozitive de control
pentru aparate de jocuri video, folii de protecție
pentru telecomenzi pentru aparate de jocuri
video, huse de protecție pentru telecomenzi
pentru aparate de jocuri video, manete de
joc pentru aparate de jocuri video, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri de
masă, jocuri de masă electronice, mese de joc
pentru shuffleboard (articole sportive), scaune
de joc interactive pentru jocuri video, aparate
pentru jocuri de calculator, aparate pentru jocuri,
componente de joc electronice portabile, console
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de jocuri, console de jocuri portabile, controlere
pentru console de jocuri, genți adaptate special
pentru consolele de jocuri video de mână,
mouse-uri pentru jocuri, tastaturi pentru jocuri.

───────

(210) M 2020 07109
(151) 05/10/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

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

(540)

360 comfort fit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.14; 26.01.03

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

5. Scutece bebeluși, scutece-chilot pentru
bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).

───────

(210) M 2020 07110
(151) 05/10/2020
(732) GREENFOREST, STR. SIMION

BARNUTIU, NR. 28, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300133, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

GreenForest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.01.05; 26.04.02

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

clase:
6. Feronerie.
20. Mobilă și mobilier din lemn.
37. Servicii de acoperire a lucrărilor de
zidărie de cărămidă, instalarea facilităților
pentru spații pentru magazine (amenajare),
amenajări interioare ale birourilor, instalarea
facilităților pentru spații comerciale (amenajare),
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, instalarea
facilităților pentru interiorul clădirilor companiilor
(amenajare).
42. Amenajări interioare pentru clădiri.

───────



 

ERATA 

 

 
 

Referitor la depozitul M2020/07037, publicat în data de 09.10.2020, dintr-o eroare 

tehnică priorităţile cererii nu au fost publicate, corect fiind:  
 

 Prioritatea nr. 88857447/02.04.2020 , țara STATELE UNITE AKE AMERICII, având 

starea acceptată; 

 Prioritatea nr. 88857438/02.04.2020, ţara STATELE UNITE AKE AMERICII, având 

stare acceptata. 



ERATĂ 

 

Referitor la cererea M 2020 06653, SEEK MUSIC, publicată în data de 06.10.2020, clasificarea corectă 

este: 

Clasa 9: Filme cinematografice, expuse; compact-discuri (audio-video); fişiere de muzică 

descărcabile; fişiere de imagini descărcabile; dvd playere; filtre pentru utilizare în fotografie; 

avertizoare luminoase (semnale luminoase); discuri de pick-up/discuri de înregistrare audio; 

emoticoane descărcabile pentru telefoane mobile; suporturi de înregistrare audio.  

 

Clasa 25: Șorţuri (îmbrăcăminte); bandane (fulare); slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie; 

costume de baie; îmbrăcăminte pentru plajă; chiloţi tip boxeri; şepci (articole pentru acoperirea 

capului); articole îmbrăcăminte; îmbrăcăminte din imitaţie din piele; articole de acoperit capul pentru 

purtare; eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru gât; îmbrăcăminte de stradă; şosete; maieuri sport; 

ciorapi; tricouri cu mânecă scurtă; pantaloni (Am.); turbane; chiloţi; lenjerie de corp/desuuri; 

veste/jiletci; îmbrăcăminte impermeabilă. 

 

Clasa 35: Asistenţă administrativă pentru a răspunde la cererile de ofertă; publicitate; postarea 

de afișe publicitare; managementul afacerilor cu privire la artişti; facturare; machetare pentru 

promoţiile publicitare sau de vânzări; 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; 

publicitate exterioară; servicii de comerț cu produsele solicitate în clasa 25; servicii de promovare a 

artiștilor; promovarea concertelor susținute de artiști. 

 

Clasa 42: Design de arte grafice; crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi; găzduirea 

site-urilor (site-uri web); design de cărți de vizită. 



ERATĂ 

 

Se scoate de la publicare cererea M 2020 07029, Cofetăria Coroana, publicată în data de 09.10.2020, 

deoarece publicarea s-a produs în urma unei erori materiale. 



ERATA 

 

 

 Referitor la depozitul M2020/07015, publicat în data de 08.10.2020, dintr-o eroare tehnică 

prioritatea cererii nu a fost publicată, corect fiind: 

          Prioritatea nr. 080234 din data 07.04.2020 , țara JAMAICA , având starea acceptată. 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/06942, data de depozit 

corectă a cererii este 05.10.2020. 

 
    

 


