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Cereri Mărci publicate în 23/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07292 16/10/2020 ONSAG GROUP SRL ONSAG

2 M 2020 07364 16/10/2020 REDQ FIRE SERVICES REDQ FIRE SERVICES

3 M 2020 07386 16/10/2020 REDQ FIRE SERVICES SRL REDQ FIRE SERVICES

4 M 2020 07392 16/10/2020 FEQS GROUP SRL FEQS group

5 M 2020 07413 16/10/2020 CATALIN-ANDU COPAESCU RSMS Romanian Society for
Metabolic Surgery

6 M 2020 07414 16/10/2020 CATALIN-ANDU COPAESCU SRCM Societatea Română de
Chirurgie Metabolică

7 M 2020 07415 16/10/2020 VEO WORLDWIDE SERVICES
SRL

DARE

8 M 2020 07416 16/10/2020 S.C. FABRICA DE PÂINE
ȘERBAN S.R.L.

Ferma Vegetală ȘERBAN

9 M 2020 07418 16/10/2020 ZATZ COFFEE ZATZ COFFEE

10 M 2020 07419 16/10/2020 CATALIN-FENELON NEAGU heyhome.

11 M 2020 07420 16/10/2020 EURO UNELTE TRADING SRL YAMATO JAPAN TOOLS

12 M 2020 07421 16/10/2020 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER SRL

PSC

13 M 2020 07422 16/10/2020 IVIRUDIA SRL Dualexis

14 M 2020 07423 16/10/2020 WHITE DEALS SRL DANUBES

15 M 2020 07424 16/10/2020 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER SRL

PSC GROUP

16 M 2020 07425 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF EXCELLENCE IN
EVERY DETAIL

17 M 2020 07426 16/10/2020 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER

WIN

18 M 2020 07427 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF SIGNATURE PACK
FOR ULTIMATE PROTECTION

19 M 2020 07428 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF ROSE

20 M 2020 07429 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF SILVER

21 M 2020 07430 16/10/2020 Unilever N.V. POFTA DE VARA

22 M 2020 07431 16/10/2020 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER SRL

WIN HERASTRAU

23 M 2020 07432 16/10/2020 TERAPIA S.A.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07433 16/10/2020 TERAPIA S.A. Tu ştii cât de important este

ficatul tău?

25 M 2020 07434 16/10/2020 TERAPIA S.A. Ficat protejat şi regenerat cu
Fortifikat Maxx Protekt

26 M 2020 07435 16/10/2020 TERAPIA S.A. Desfundă nasul şi uşurează
respiraţia !

27 M 2020 07436 16/10/2020 BOLDU TEX S.R.L. Carmen

28 M 2020 07437 16/10/2020 S-K INSTRUMENTS &
SYSTEMS SRL

drool

29 M 2020 07438 16/10/2020 SC ADRIAN GRILL FOOD SRL ALL FOR SIX

30 M 2020 07439 16/10/2020 RUXANDRA DANIELA
DUMITRESCU

imidoresccopii

31 M 2020 07440 16/10/2020 COMPIEST ANVICO SRL Raisa

32 M 2020 07441 16/10/2020 VERAMIA INTERNATIONAL
SOCIETATE CU RASPUNDERE
LIMITATA

CERB

33 M 2020 07442 16/10/2020 SPECIALITY COFFEE LEVEL UP BY SPECIALITY
COFFEE

34 M 2020 07443 16/10/2020 DANIEL PASTIU Nu e cu "de toate", e doar cu ce-
ti trebuie!

35 M 2020 07444 16/10/2020 AUGUSTIN IRINA Ulénia

36 M 2020 07445 16/10/2020 DANIEL PASTIU E mai mult decât un döner! E un
DAbo!

37 M 2020 07446 16/10/2020 DANIEL PASTIU E grĂTare de tot!

38 M 2020 07447 16/10/2020 APARTHOTEL PROPERTIES
SRL

APARTEL

39 M 2020 07448 16/10/2020 VICTORIA LIA JERCAIANU

40 M 2020 07449 16/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. CARPATINA SPIRIT TÂNĂR

41 M 2020 07450 16/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L.

42 M 2020 07452 16/10/2020 ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA 3IN1

43 M 2020 07453 16/10/2020 ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA GAZ 3IN1

44 M 2020 07455 16/10/2020 OMNIDATA SRL CAR

45 M 2020 07456 16/10/2020 TOP MED OZON S.R.L. medOzon

46 M 2020 07457 16/10/2020 MAGIC EVENTS FOR YOU
SRL-D

Dulciurile Anei
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 07458 16/10/2020 INDEPENDENT OIL TOOLS

SRL
IOT-Core TM

48 M 2020 07459 16/10/2020 MOVEMENT TEAM SRL urban PLAYFIELD

49 M 2020 07460 16/10/2020 ABN SYSTEMS
INTERNATIONAL SRL

De la smart phone la smart home
TELLUR

50 M 2020 07461 16/10/2020 LEONICA BĂBICEANU SAVAGE

51 M 2020 07462 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA Davidoff Class A Tobaccos
Combo Filter SELECTED RICH
TOBACCO COMBO FILTER
DESIGN DAVIDOFF QUALITY
GUARANTEED

52 M 2020 07463 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA Davidoff Class A Tobaccos
Combo Filter SELECTED
PREMIUM TOBACCOS COMBO
FILTER DESIGN PAPER TECH

53 M 2020 07464 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA PAPER TECH

54 M 2020 07465 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA FIRM TOUCH FILTER

55 M 2020 07466 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA FIRM-TOUCH FILTER
REDUCED SMOKE PAPER
MASTER BLENDED
TOBACCOS

56 M 2020 07467 16/10/2020 NOVUS CAPITAL SRL DETTRA

57 M 2020 07468 16/10/2020 NOVUS CAPITAL SRL conceptul student +

58 M 2020 07469 16/10/2020 ABN SYSTEMS
INTERNATIONAL SRL

Prezent in viitorul tau

59 M 2020 07470 16/10/2020 STARTEC SISTEM SRL MOBILE TUNING

60 M 2020 07472 17/10/2020 CREȚU IRINA - CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

61 M 2020 07473 18/10/2020 RADU-PETRE NĂSTASE ADEST

62 M 2020 07474 18/10/2020 ELITE TEAM SECURITY SRL ELITE TEAM SECURITY PAZĂ
ȘI PROTECȚIE
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(210) M 2020 07292
(151) 16/10/2020
(732) ONSAG GROUP SRL, ȘOSEAUA

OLTENIȚEI NR. 14 D BIS, ETAJ 2,
AP. 18, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ONSAG

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, testare, salvare şi învăţământ,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, mașini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor și calculatoarelor,
echipamente pentru stingerea incendiilor,
radiouri, ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului).

───────

(210) M 2020 07364
(151) 16/10/2020
(732) REDQ FIRE SERVICES, DRUMUL

GURA SIRIULUI, NR. 62/66,
LOT 2, TRONSON 2, PARTER,
CAMERA 2, AP, 42,, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA,
NR. 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

REDQ FIRE SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 16.03.17;
26.04.04; 26.11.06; 26.01.05

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

clase:
37. Instalare de alarme, instalare de alarme
anti-incendiu, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea detectoarelor de
incendiu, instalare și reparare de dispozitive
de alarmă anti-incendiu, instalarea de sisteme
de detecție a focului, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de alarmă anti-incendiu, reparații
de alarme, reparații de alarme anti-incendiu,
reparații sau întreținere de alarme de incendiu,
întreținere și reparații de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, instalare de sisteme de
evacuare în caz de incendiu, instalații pentru
sisteme de evacuarea căldurii, instalare de
sisteme de evacuarea fumului, întreținere și
reparații de sisteme de stingere a incendiilor,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținere și reparații de sisteme de alarmă de
incendiu.
45. Managementul riscurilor privind securitatea
și siguranța fizică, consultanță în materie de
prevenire a incendiilor, consultanță în materie
de securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, deschidere de închizătoare
de uși, deschiderea încuietorilor de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
evaluarea gradului de siguranță, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, monitorizare
avertizoare de incendiu, servicii de salvare a
oamenilor, servicii de consultanță în materie de
siguranță, servicii de consultanță în materie de
securitate fizică și siguranță, servicii de evaluare
a riscului pentru securitate fizică și siguranță,
servicii de informare cu privire la
securitate fizică și siguranță, servicii de informare
referitoare la siguranță, servicii de supraveghere,
servicii de stingerea incendiilor, supraveghere
cu circuit închis, închiriere de avertizoare
de incendiu, furnizare de informații privind
închirierea de extinctoare, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
închiriere de alarme, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și menținere a
ordinii, închiriere de extinctoare, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție.

───────
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(210) M 2020 07386
(151) 16/10/2020
(732) REDQ FIRE SERVICES SRL,

DRUMUL GURA SIRIULUI
NR. 62/66, LOT 2, TRONSON
2, PARTER, CAMERA 2, AP.
42, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

REDQ FIRE SERVICES

(531) Clasificare Viena:
14.07.02; 14.11.01; 24.01.03; 26.04.09;
26.11.03; 01.15.05; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
45. Managementul riscurilor privind securitatea
și siguranța fizică, consultanță în materie de
prevenire a incendiilor, consultanță în materie
de securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, deschidere de închizătoare
de uși, deschiderea încuietorilor de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
evaluarea gradului de siguranță, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, monitorizare
avertizoare de incendiu, servicii de salvare a
oamenilor, servicii de consultanță în materie
de siguranță, servicii de consultanță în materie
de securitate fizică și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru securitate fizică
și siguranță, servicii de informare cu privire
la securitate fizică și siguranță, servicii de
informare referitoare la siguranță, servicii de
supraveghere, servicii de stingerea incendiilor,
supraveghere cu circuit închis, închiriere de
avertizoare de incendiu, furnizare de informații
privind închirierea de extinctoare, furnizare de
informații privind închirierea detectoarelor de
incendiu, închiriere de alarme, închiriere de
echipamente de protecție, salvare, siguranță și
menținere a ordinii, închiriere de extinctoare,
închiriere de îmbrăcăminte de protecție.

───────

(210) M 2020 07392
(151) 16/10/2020
(732) FEQS GROUP SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 102-108,
ET. 2, CAMERA 7, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FEQS group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Instalare de alarme, instalare de alarme
anti-incendiu, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea detectoarelor de
incendiu, instalare de aparate de securitate
pentru case, instalare de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, instalare și reparare de
dispozitive de alarmă anti-incendiu, instalarea
de sisteme de detecție a focului, întreținere de
instalații de alarme de incendiu, întreținere și
reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
reparații de alarme, reparații de alarme anti-
incendiu, reparații sau întreținere de alarme
de incendiu, amenajarea spațiilor comerciale
(instalare), consolidare de clădiri, consolidarea
drumurilor, consolidarea solului, construcție de
birouri, construcție de case, construcție de clădiri
de apartamente, servicii de construcții, servicii de
construcții civile,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, servicii de construcții de
infrastructură, servicii de construcții și reparații
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
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de construcții, vopsirea clădirilor, demolare
de construcții civile, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), amenajare de terenuri
(construcții), consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, demolări de
construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor,
servicii ale contractanților generali în
domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind renovarea clădirilor,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri,
izolarea clădirilor, servicii de reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, servicii de
instalaţii şi mentenanţă pentru instalaţii, aplicare
de șape, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele bazinelor, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, aplicarea de căptușeli
în tuneluri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
aplicarea unui strat protector pe suprafețele
cavităților, instalare de armături din mortar
pentru fundații, instalare de armături din mortar
pentru poduri, instalare de armături din mortar
pentru tuneluri, servicii de asfaltare, servicii
de construcții clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de

instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
saune, construcție de sere, construcție de
sisteme de scurgere, construcție de spații
de cazare interioare, construcție de structuri
din oțel, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de fabrici pe bază de comandă,
servicii de construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții de
infrastructură energetică, servicii de construcții
de infrastructură pentru comunicații, servicii
de construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, servicii de construcții
de terase, servicii de construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de
școli, construirea de aeroporturi, construirea
de centre comerciale, construirea de fabrici,
construirea de locuințe publice, consultanță
pentru construcții, dinamitarea terenurilor,
excavare, drenare de teren, forare de tuneluri,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații pentru
construcții, referitoare la lucrări publice, furnizare
de informații privind construcțiile prin mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de
clădiri, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea acoperișului, lucrări de fundație,
lucrări de instalații sanitare, montarea izolației
termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
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de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, servicii de
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
servicii de terasare, turnarea betonului, vopsire
și lăcuire, zugrăvirea caselor.

───────

(210) M 2020 07413
(151) 16/10/2020
(732) CATALIN-ANDU COPAESCU,

STR. ZAGAZULUI NR. 4E SC.
A ET. 4 AP.A20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RSMS Romanian Society
for Metabolic Surgery

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.11;
26.01.05

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

41. Educaţie, instruire şi anume: organizare
şi susţinere de congrese, conferinţe, cursuri,

workshop-uri, seminarii în domeniul chirurgiei
metabolice, precum si a specialităţilor medicale
conexe, publicare, editare de cărţi, tratate,
articole, materiale didactice din domeniul
chirurgiei metabolice, precum si a specialităţilor
medicale conexe.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în domeniul
chirurgiei metabolice, precum si a specialităţilor
medicale conexe, furnizarea de informaţii privind
cercetarea ştiinţifică, în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, dezvoltare programe de calculator
pentru aplicaţii medicale.
44. Servicii medicale în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, servicii de consultanţă în domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe.

───────
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(210) M 2020 07414
(151) 16/10/2020
(732) CATALIN-ANDU COPAESCU,

STR. ZAGAZULUI NR. 4E SC.
A ET. 4 AP.A20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SRCM Societatea Română
de Chirurgie Metabolică

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.11;
26.01.05

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

41. Educaţie, instruire şi anume: organizare
şi susţinere de congrese, conferinţe, cursuri,
workshop-uri, seminarii în domeniul chirurgiei
metabolice, precum si a specialităţilor medicale
conexe, publicare, editare de cărţi, tratate,
articole, materiale didactice din domeniul
chirurgiei metabolice, precum si a specialităţilor
medicale conexe.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică în domeniul
chirurgiei metabolice, precum si a specialităţilor
medicale conexe, furnizarea de informaţii privind
cercetarea ştiinţifică, în domeniul chirurgiei

metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, dezvoltare programe de calculator
pentru aplicaţii medicale.
44. Servicii medicale în domeniul chirurgiei
metabolice, precum şi a specialităţilor medicale
conexe, servicii de consultanţă în domeniul
chirurgiei metabolice, precum şi a specialităţilor
medicale conexe.

───────

(210) M 2020 07415
(151) 16/10/2020
(732) VEO WORLDWIDE SERVICES

SRL, STR. FRUMOASA NR. 2,
PARTIAL DEMISOL, ET.1, ET 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700729, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#00BBEE)

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

35. Servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, asistență în gestiunea afacerilor sau
a funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de
birou), transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), asistență în afaceri, management și
servicii administrative, recrutarea de personal,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate,
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gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
comunicaţii corporative, facturare, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, analiza costurilor, servicii de agenţie
de import-export, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, întocmirea
ştatelor de plată, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, transfer de know-
how (instruire) , tehnoredactare computerizată
electronică, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare, 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, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (it), monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul

neautorizat sau încălcarea securităţii, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației.

───────

(210) M 2020 07416
(151) 16/10/2020
(732) S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR.
25, SEDIUL GRUP ȘERBAN,
SAT FILIPEŞTI, JUD. BACĂU,
BOGDĂNEŞTI, 607071, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Ferma Vegetală ȘERBAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.12;
05.05.20; 26.01.20

(591) Culori revendicate:verde,
negru(Pantone BLACK90)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────
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(210) M 2020 07418
(151) 16/10/2020
(732) ZATZ COFFEE, STRADA RAHOVEI

NR 1, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ZATZ COFFEE

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07419
(151) 16/10/2020
(732) CATALIN-FENELON NEAGU,

STR. CAIUTI, NR. 18, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

heyhome.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.11; 26.04.04;
26.04.18

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
150C), gri (Pantone 10C), alb (Pantone
opaque white)

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

9. Platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator înregistrat sau

descărcabil, programe de calculator înregistrate,
software de calculator (programe).
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online.
36. Evaluare financiară, evaluare și
analiză financiară, evaluare financiară în
scopul asigurării, evaluarea financiară a
proprietăților închiriate, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare,
brokeraj imobiliar, finanțare imobiliară,
agenți imobiliari, consultanță imobiliară,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, evaluări imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii legate de achiziţionarea de bunuri
imobiliare pentru terţi (afaceri imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, administrare
de bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare).

───────

(210) M 2020 07420
(151) 16/10/2020
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCUSOARA NR 10 ET 6
AP.62, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

YAMATO JAPAN TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.23
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(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

───────

(210) M 2020 07421
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property
Firm, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PSC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing

imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de construcții,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07422
(151) 16/10/2020
(732) IVIRUDIA SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 2, SAT
PĂULEȘTI, JUDETUL SATU MARE,
COMUNA PĂULEȘTI, SATU MARE,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

Dualexis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02

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

clase:
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33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, în special
alcool rafinat, votcă, lichioruri, bitter, coniac,
băuturi alcoolice distilate, băuturi spirtoase și
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerț și publicitate pentru
produsele alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul, prezentarea produselor în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare,
strângerea la un loc, în folosul terților a
unei game variate de produse alcoolice și
preparate pentru băuturi (exceptând transportul
lor), permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor și a lanțurilor de magazine, 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, organizarea de expoziții și
târguri în scop comercial și/sau de publicitate,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2020 07423
(151) 16/10/2020
(732) WHITE DEALS SRL, SOS.

PANTELIMON NR. 256, BL. 53,
SCARA A, AP. 49, SECTOR
2, BUCURESTI, 021648,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DANUBES

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

6. Scări mobile metalice, scări metalice, scări
mobile din metal, articole de fierărie, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate din
metal, cu utilizare nespecificată, statui și obiecte
de artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie.
7. Dispozitive de stropit (mașini), lance de
stropit sub formă de instrumente (aparate)
horticole, lance de stropit sub formă de
instrumente (aparate) agricole, atomizoare sub
formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, unelte hidraulice, pompe
hidraulice, cricuri hidraulice, platforme mobile
(hidraulice), mecanisme hidraulice de ridicare,
dispozitive hidraulice de ridicat, prese hidraulice

(pentru prelucrarea metalelor), chei tubulare
(mașini), dispozitive electrice pentru grădinărit,
scule de grădinărit (electrice), mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, cricuri
electrice, cricuri pneumatice, cricuri (mașini),
macarale (dispozitive de ridicare și avansare),
macarale mobile, macarale cu cabluri, macarale
de încărcare, macarale (aparate de ridicat),
echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de distribuire, echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, echipament
pentru mișcare și manevrare, generatoare de
electricitate, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, pompe,
compresoare și suflante (mașini).
8. Chei tubulare, chei tubulare (scule manuale),
seturi de chei tubulare, tije pentru chei
tubulare, chei pentru filtre de ulei, chei
universale, cuțite de grădinărit, unelte manuale
de grădinărit, unelte manuale pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, cricuri manuale (unelte
manuale), unelte pentru ridicat (cricuri manuale),
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte și instrumente manuale pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, ustensile de mână pentru
aranjarea părului, aparate electrice de coafare,
chei reglabile, chei reglabile (unelte acționate
manual), unelte manuale pentru utilizare în
situații de urgență și salvare.
9. Cântare electrice, cântare electronice,
cântare de bucătărie, cântare pentru bebeluși,
cântare de baie, cântare electronice portabile,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane
de televizor, suporturi de fixare adaptate
pentru monitoare de calculator, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, 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 tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
10. Echipament pentru exerciții fizice de uz
medical, aparate de masaj, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, greutăți pentru
exerciții fizice (adaptate pentru uz medical),
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete
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pentru bebeluși, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
11. Încălzitoare electrice pentru topit ceară
parfumată, echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare a aerului (ambient),
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aparate de iluminat
și reflectoare, instalații de uscare, aprinzătoare,
arzătoare, boilere și încălzitoare.
12. Cărucioare pentru transport marfă acționate
manual, cărucioare pentru transport folosite în
scop general, cărucioare cu rotile acționate
manual, coșuri pentru cărucioare de copii, role
(roți) la cărucioare de marfă, cărucioare pentru
copii care incorporează landouri, cărucioare
pentru copii, cărucioare pliabile pentru copii,
vehicule și mijloace de transport.
22. Corturi, prelate pentru corturi, corzi pentru
corturi, corturi pentru duș, corturi (nu pentru
camping), corturi folosite ca anexe la vehicule,
corturi realizate din materiale textile, corturi
pentru alpinism sau camping, curele și chingi,
nemetalice, pentru manipularea cumpărăturilor,
plase de protecție folosite la grădinărit.

───────

(210) M 2020 07424
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property
Firm, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PSC GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de construcții,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
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de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07425
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAVIDOFF EXCELLENCE

IN EVERY DETAIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07426
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property
Firm, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de constructii,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
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37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultață în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07427
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAVIDOFF SIGNATURE PACK
FOR ULTIMATE PROTECTION

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07428
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAVIDOFF ROSE

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07429
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAVIDOFF SILVER

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07430
(151) 16/10/2020
(732) Unilever N.V., WEENA 455,

ROTTERDAM, 3013 AL, TARILE
DE JOS

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

(540)
POFTA DE VARA

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

30. Ceai si produse din ceai, nu de uz medical,
ceai cu gheaţă (iced tea) şi băuturi pe bază de
ceai cu gheaţă (iced tea).

───────
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(210) M 2020 07431
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm
SRL, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WIN HERASTRAU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Administratie comerciala, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la materialele de construcţii,
servicii de agenţii de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanţare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,

stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcţii
civile si industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanţă în domeniul construcţiilor
civile şi industriale (construcţii), închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii.

───────

(210) M 2020 07432
(151) 16/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
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farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07433
(151) 16/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Tu ştii cât de important

este ficatul tău?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
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substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de

toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07434
(151) 16/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Ficat protejat şi regenerat
cu Fortifikat Maxx Protekt

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
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plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate

medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────
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(210) M 2020 07435
(151) 16/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Desfundă nasul şi

uşurează respiraţia !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante

și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând trasnportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
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amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07436
(151) 16/10/2020
(732) BOLDU TEX S.R.L., STR. CULMEA

DOMNIŢEI NR. 3A, ET. P, AP. 1,
COM. BARNOVA, JUDEŢ IAŞI, SAT
CERCU, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
Carmen

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

25. Ciorapi, ciorapi antiperspiranţi, ciorapi 3/4,
ciorapi de atletism, şosete şi ciorapi, ciorapi
trei-sferturi, bretele de susţinere pentru ciorapi,
cureluşe pentru fixarea ciorapilor bărbăteşti
(îmbrăcăminte), ciorapi până la genunchi
cu bandă elastică, talonete pentru ciorapi,
clini pentru ciorapi (părţi de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi de pantofi
(părţi de articole de îmbrăcăminte).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, activităţi de agenţii
de import-export, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informaţiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activităţi de marketing, administrare în materie
de metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerţ cu amănuntul
si cu ridicata, servicii de comerţ si servicii
de informare a consumatorilor, compilare

computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitaţie, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informaţii
de afaceri, difuzare de materiale publicitate,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piaţă, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing şi studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienţi, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar,
servicii de administrare a afacerilor, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
compilare de date statistice pentru cercetarea
ştiinţifică, consultanţă privind cercetarea în
afaceri, analiză comercială, servicii de informare
şi cercetare de piaţă, analiză şi cercetare de
piaţă, servicii de cercetare privind publicitatea.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/10/2020-18/10/2020

(210) M 2020 07437
(151) 16/10/2020
(732) S-K INSTRUMENTS & SYSTEMS

SRL, STR. FIZICIENILOR
NR.6, BL.4, SC.2, ET.3, AP.32,
MĂGURELE, JUD. ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

drool

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.05; 01.15.15; 29.01.15

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

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, costume de
baie, rochii, pălării, apărătoare împotriva
şamponului, apărătoare şampon copii (căşti
de baie), articole de acoperit capul
pentru purtare, cizme, salopete/combinezoane,
pelerine, pijamale, fuste, papuci (de baie sau de
plaja), şosete, ciorapi, costume carnaval pentru
copii, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi.
28. Jocuri, jucării, puzzle-uri, jocuri de societate,
jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri pe
tablă, mese de biliard (pentru copii), jocuri de
construcţie, jocuri de şah, table de şah, darts,
păpuşi, zaruri, casă de păpuşi, dame (jucării),
crose de golf (jucării), zmeie, caleindoscoape
(jucării), jucării de pluş, popice, leagăne, ursuleţi
de pluş, maşini de jucărie, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării din plastilină inteligentă,
triciclete pentru copii (jucării).
35. Publicitate, marketing, lucrări de birou,
servicii de comerţ online şi offline cu produse
din clasa 25 şi 28: îmbrăcăminte, încălţăminte,
costume de baie, rochii, pălării, apărătoare
împotriva şamponului (căşti de baie), apărătoare

şampon copii, articole de acoperit capul
pentru purtare, cizme, salopete/ combinezoane,
pelerine, pijamale, fuste, papuci (de baie sau de
plaja), şosete, ciorapi, costume carnaval pentru
copii, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi, jocuri, jucării, puzzle-
uri, jocuri de societate, jocuri de table, mingi
pentru jocuri, jocuri pe tablă, mese de biliard
(pentru copii), jocuri de construcţie, jocuri de
şah, table de şah, darts, păpuşi, zaruri, casă
de păpuşi, dame (jucării), crose de golf (jucării),
zmeie, caleindoscoape (jucării), jucării de pluş,
popice, leagăne, ursuleţi de pluş, maşini de
jucărie, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, triciclete pentru
copii (jucării).

───────

(210) M 2020 07438
(151) 16/10/2020
(732) SC ADRIAN GRILL FOOD

SRL, STR. ARGEŞELU NR.
17-19 BL. 37, SC. 2, ET. 1,
AP. 27, BUCURESTI, 040092,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALL FOR SIX

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2020 07439
(151) 16/10/2020
(732) RUXANDRA DANIELA

DUMITRESCU, STR. G-RAL
IOAN CULCER NR.76, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060136,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
imidoresccopii

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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───────

(210) M 2020 07440
(151) 16/10/2020
(732) COMPIEST ANVICO SRL, STR.

GH. DOJA, NR. 185, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540212, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Raisa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9.  Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07441
(151) 16/10/2020
(732) VERAMIA INTERNATIONAL

SOCIETATE CU RASPUNDERE
LIMITATA, SAT ZVORSCA NR.205,
JUD. DOLJ, COMUNA AMĂRĂŞTII
DE SUS, 207028, DOLJ, ROMANIA

(540)

CERB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.14

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2020 07442
(151) 16/10/2020
(732) SPECIALITY COFFEE, STR.

PETRACHE POENARU NR.36,
CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEVEL UP BY
SPECIALITY COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.18; 24.13.23

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

30. Cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenele.

───────

(210) M 2020 07443
(151) 16/10/2020
(732) DANIEL PASTIU, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 10B,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 021527,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
ŢEPES VODĂ NR.130, ET. 1, AP.
C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Nu e cu "de toate", e
doar cu ce-ti trebuie!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
administrare de afaceri.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţie
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 07444
(151) 16/10/2020
(732) AUGUSTIN IRINA, STRADA

SAFIRULUI NR.38 BIS, BLOC 2,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ulénia

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.13

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

29.  Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2020 07445
(151) 16/10/2020
(732) DANIEL PASTIU, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 10B,
AP. 2, JUD- SIBIU, SIBIU, 021527,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

E mai mult decât un
döner! E un DAbo!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
administrare de afaceri.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţíe
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 07446
(151) 16/10/2020
(732) DANIEL PASTIU, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 10B,
AP. 2, JUD SIBIU, SIBIU, 021527,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

E grĂTare de tot!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
administrare de afaceri.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţíe
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 07447
(151) 16/10/2020
(732) APARTHOTEL PROPERTIES

SRL, STR. MUNTENIEI NR.
48, CAMERA NR. 2, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual ROŞ VIOREL,
BD. MIRCEA VODĂ NR. 35, BL.
M27, ET. 6, AP. 16-18, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
APARTEL

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

35. Servicii publicitare pentru hoteluri,
administrare de programe hoteliere de
stimulare ale terților, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere,
management hotelier pentru terți, servicii de
management hotelier (pentru terți), servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier.
36. Închiriere de apartamente, închiriere de
case, administrare de închiriere de apartamente,
intermediere de contracte de închiriere, servicii
de creare de oferte (listare) de proprietăți
imobiliare pentru închiriere de case și închirierea
de apartamente.
43. Închiriere locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închiriere de cazare temporară în
case și apartamente de vacanță, închiriere
de camere ca locuință temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare
temporară (time-share), furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, servicii de
rezervare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări hoteluri.

───────

(210) M 2020 07448
(151) 16/10/2020
(732) VICTORIA LIA JERCAIANU,

STRADA LAHOVARI NR. 99F3,
JUD. ILFOV, BALOTESTI, 077015,
ILFOV, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 03.13.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu, galben, negru

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

35. Publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
41. Organizare de evenimente educative.
44. Servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, consiliere cu privire la diete și nutriție,
consultanță privind îngrijirea sănătății, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutriție, furnizare de informații despre consiliere
în domeniul dieteticii și alimentației.

───────

(210) M 2020 07449
(151) 16/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
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)
CARPATINA SPIRIT TÂNĂR

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

5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,

siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07450
(151) 16/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
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)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ambalaje din plastic, hârtie sau carton. ,
Hârtie și carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, ambalaje din plastic,
hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze. , Transport, ambalarea și
depozitarea bunurilor, organizarea de călătorii. ,
Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor și
deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07452
(151) 16/10/2020
(732) ELECTRICA FURNIZARE SA,

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.
1A, PARTER PARȚIAL, ET.
1,2 ȘI 3 PARȚIAL, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU , STR. POET
VASILE CARLOVA NR. 2, BL.
A7 BIS, AP. 74, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELECTRICA 3IN1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

4. Combustibili și surse de iluminat, energie
electrică, energie electrică din energie solară,
energie electrică din energie eoliană, energie
electrică din surse neregenerabile, energie
electrică din surse regenerabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, facturare,
marketing, publicitate directă prin poștă,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondenţă,
publicitate promoţională desfăşurată prin telefon,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre.
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, agenţii de colectare
a plăţilor pentru furnizarea de energie electrică,
agenții de colectare a plăților pentru furnizarea
de gaze, agenții pentru colectarea plăților la
utilități de gaze sau de energie electrică,
asigurare privind bunurile personale, asigurarea
bunurilor din locuință, asigurarea bunurilor în
timpul tranzitului, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de asigurare
referitoare la bunuri aflate în tranzit.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalații
și reparații, reparații de aparate electronice,
reparații de dispozitive electrice, reparații și
întreţinere de clădiri, servicii de reparații pentru
boilere, întreţinere și reparații pentru arzătoare,
instalare și reparații de cuptoare, instalare și
reparații de aparate electrice, întreţinere sau
reparaţii de încălzitoare de apă pe gaz, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de distribuţie
sau control al energiei electrice, service de
urgență (reparații) la instalațiile de furnizare
a gazului, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalații termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, diverse servicii
de reparații, de exemplu, cele din domeniul
electricității, hardware pentru computere,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii
de tâmplărie, servicii de electricieni, instalarea
și repararea aparatelor electrice, instalarea
și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de
siguranță, repararea liniilor electrice, renovarea
instalației electrice, servicii de instalații electrice,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate.
39. Transport, furnizarea energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
distribuție de energie electrică, furnizare și
distribuție de gaz.

───────

(210) M 2020 07453
(151) 16/10/2020
(732) ELECTRICA FURNIZARE SA,

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.
1A, PARTER PARȚIAL, ET.
1,2 ȘI 3 PARȚIAL, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU, STR. POET
VASILE CARLOVA NR.2, BL.
A7 BIS, AP.74, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELECTRICA GAZ 3IN1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

4. Combustibili și surse de iluminat, combustibil
gazos, gaz de sondă, gaz natural, gaze
utilizate la gătit, gaze utilizate la încălzire,
amestecuri de gaze, energie electrică, energie
electrică din energie solară, energie electrică
din energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, facturare,
marketing, publicitate directă prin poștă,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondenţă,
publicitate promoţională desfăşurată prin telefon,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
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bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, agenţii de colectare
a plăţilor pentru furnizarea de energie electrică,
agenții de colectare a plăților pentru furnizarea
de gaze, agenții pentru colectarea plăților la
utilități de gaze sau de energie electrică,
asigurare privind bunurile personale, asigurarea
bunurilor din locuință, asigurarea bunurilor în
timpul tranzitului, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de asigurare
referitoare la bunuri aflate în tranzit.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalații
și reparații, reparații de aparate electronice,
reparații de dispozitive electrice, reparații și
întreţinere de clădiri, servicii de reparații pentru
boilere, întreţinere și reparații pentru arzătoare,
instalare și reparații de cuptoare, instalare și
reparații de aparate electrice, întreţinere sau
reparaţii de încălzitoare de apă pe gaz, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de distribuţie
sau control al energiei electrice, service de
urgență (reparații) la instalațiile de furnizare
a gazului, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalații termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, diverse servicii
de reparații, de exemplu, cele din domeniul
electricității, hardware pentru computere,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii
de tâmplărie, servicii de electricieni, instalarea
și repararea aparatelor electrice, instalarea
și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de
siguranță, repararea liniilor electrice, renovarea
instalației electrice, servicii de instalații electrice,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate.
39. Transport, furnizarea energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
distribuție de energie electrică, furnizare și
distribuție de gaz, servicii de distribuție de gaze,
transport de gaze naturale.

───────

(210) M 2020 07455
(151) 16/10/2020
(732) OMNIDATA SRL, STR. FRATII

GOLESTI NR. 108A, ET.1, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200060, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

9. Aplicații software pentru calculator,
descărcabile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru aplicații
web și servere, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date.

───────
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(210) M 2020 07456
(151) 16/10/2020
(732) TOP MED OZON S.R.L., STR.

DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR.25,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

medOzon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii de terapie, consultații medicale,
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii
oferite de clinici medicale, terapie medicală cu
ozon.

───────

(210) M 2020 07457
(151) 16/10/2020
(732) MAGIC EVENTS FOR YOU SRL-

D, STR. D.D. ROSCA NR.64A,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550043, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Dulciurile Anei

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.09.01; 08.01.17;
29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, muştar, oţet, sosuri
şi alte condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2020 07458
(151) 16/10/2020
(732) INDEPENDENT OIL TOOLS SRL,

STR. CHARLES DE GAULLE
NR.15, 332 OFFICE, CAMERA
332, ETAJ 3, BUCURESTI, 011857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IOT-Core TM
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii pentru extracție minieră, foraje
pentru extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07459
(151) 16/10/2020
(732) MOVEMENT TEAM SRL, STR. G-

RAL EREMIA GRIGORESCU NR.
56, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

urban PLAYFIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 382
C), alb, negru (Pantone black C)

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

41. Agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, rezervare de locuri pentru
spectacole de divertisment, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
rezervare de locuri pentru spectacole și
rezervare de bilete de teatru, servicii de
achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
pentru teatru, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare de

bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de informații de bilete pentru sporturile
electronice, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente de divertisment, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), ateliere organizate în
scopuri culturale, organizarea și susținerea
de ateliere recreative (divertisment), concerte
muzicale pentru televiziune, coordonare de
festivaluri de film, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de divertisment în
domeniul artei spectacolului, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
radio și televiziune, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment pe internet, divertisment on-line,
divertisment muzical, divertisment interactiv on-
line, divertisment interactiv, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat prin sisteme de videotext,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment difuzat prin
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tv fără fir, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, educație și instruire, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
divertisment televizat, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment
sub formă de concursuri de patinaj pe
rotile, divertisment sub formă de concursuri
de aruncare cu toporul, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment prin filme,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri,
furnizare de divertisment online sub formă de
campionate sportive fantastice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de centre
de recreere, furnizare de case gonflabile în
scopuri recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații on-line în
domeniul divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de instalații
recreative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, nedescărcabilă, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
știri referitoare la sport, furnizare de zone de
recreere sub formă de zone de joacă pentru
animale de companie, furnizare de tiroliene
pentru recreare, furnizare de spații în aer liber
pentru jocuri de paintball, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
spații pentru recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru dans, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații de joacă pentru copii la

stații de benzină, găzduire de ligi de sport
fantezie (divertisment), furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer
liber, informații în materie de divertisment,
informații referitoare la recreere, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse (divertisment),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de concursuri muzicale, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
cluburi de fani, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment cosplay (joc
costumat), organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
(servicii de impresar), organizare de servicii de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de petreceri,
organizare de gale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de baluri, organizare de webinare
(instruire), organizare de turnee de recreere,
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organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole vizuale
(de divertisment), organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole de
dans, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizare și
realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizare și pregătire de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
activități culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), organizarea
spectacolelor, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, servicii de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
planificarea de spectacole, furnizarea de jocuri
electronice, nedescărcabile, servicii ale centrelor
de divertisment, rezervări pentru spectacole de
divertisment, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment furnizate
la circuite de curse de mașini, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, servicii de divertisment radiofonic
și televizat, servicii de divertisment pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
informare despre activități recreative, servicii de
iluminat în scopuri de divertisment, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii recreative legate de
drumeții și camping, efectuarea antrenamentelor
de sport și fitness, spectacole de teatru, atât de
animație, cât și de acțiune, spectacole de dans,
servicii sportive și de fitness, tabere de vară
(divertisment și educație), turnee sub formă de

servicii de divertisment, educație, divertisment și
sport.

───────

(210) M 2020 07460
(151) 16/10/2020
(732) ABN SYSTEMS INTERNATIONAL

SRL, STR. MARINARILOR NR.
31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

De la smart phone la
smart home TELLUR

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.01; 27.05.01

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
pentru curățare, odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate cosmetice.
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, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
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înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare de
semnal, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate pentru codificarea datelor, aparate de
control multiport, huse pentru tablete, cabluri
USB, cabluri USB luminoase, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manual),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare

tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software, dispozitive descărcabile de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, camere video
activate de mișcare, cabluri electrice pentru
transmiterea de sunete și imagini, baze portabile
pentru difuzoare, baze pentru difuzoare, cabluri
pentru transmiterea și recepția semnalelor de
televiziune prin cablu, camere de filmat pentru
filme cu auto-developare, difuzoare inteligente,
dispozitive de comandă vocală, difuzoare fără fir
cuplabile, circuite integrate pentru îmbunătățirea
afișării grafice și video, dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, echipamente fotografice, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor, genți
special adaptate pentru aparate și echipamente
fotografice, genti pentru playere media digitale,
playere MP4, player portabil multimedia,
ochelari 3D, playere multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
audio-video de divertisment pentru mașină,
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, ceasuri inteligente,
carcase de acumulatoare, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru comutatoare (electronice),
carcase pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistență personală
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
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descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare USB, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
adaptate pentru ceasuri inteligente.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte articole destinate transportului și
căratului precum rucsacuri, genţi, borsete, cuiere
și geamantane, mape, plase de cumpăraturi,
huse de voiaj, portmonee, poşete, punguţe,
plicuri, săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe,
sacoșe pentru cumpăraturi, tolbe, truse de
voiaj și valize, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, rucsacuri, rucsacuri
cu rotile, ghiozdane, genți cu rotile, borsete,
genți.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
hardware de calculator, software de calculator,
echipamente audio-vizuale, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încarcăre, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata cu privire la
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă, produse pentru toaletă, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la articole de șelărie, bice
și articole vestimentare pentru animale, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, bastoane,
umbrele și parasolare, umbrele de soare,
rucsacuri, rucsacuri cu rotile, ghiozdane, genți cu
rotile, borsete, genți, valize.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, platformă

ca serviciu (PaaS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
securitate, protecție și reconstituire IT, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software.

───────

(210) M 2020 07461
(151) 16/10/2020
(732) LEONICA BĂBICEANU, STR.

GHIMPAŢI NR. 25, BL. 3, ET. 10,
APT. 42, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SAVAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Piese de îmbrăcăminte şi pentru acoperirea
capului, jachete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
de stradă, jachete cu glugă (parka), tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă lungă,
pantaloni lungi, pantaloni scurți, pantaloni sport,
pantaloni de jogging, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), bandane (fulare), șaluri și eșarfe,
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eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât),
șepci și căciuli pentru sport, căciuli tricotate,
căciuli tip cagulă, fesuri, hanorace, hanorace
sport, hanorace cu glugă.

───────

(210) M 2020 07462
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

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

(540)

Davidoff Class A Tobaccos
Combo Filter SELECTED
RICH TOBACCO COMBO

FILTER DESIGN DAVIDOFF
QUALITY GUARANTEED

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07463
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

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

(540)

Davidoff Class A
Tobaccos Combo Filter
SELECTED PREMIUM

TOBACCOS COMBO FILTER
DESIGN PAPER TECH

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07464
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

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

(540)

PAPER TECH

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 26.01.03

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07465
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

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

(540)

FIRM TOUCH FILTER

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.02.01; 27.05.01

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07466
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

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

(540)

FIRM-TOUCH FILTER
REDUCED SMOKE
PAPER MASTER

BLENDED TOBACCOS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07467
(151) 16/10/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
122A, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BLD. NICOLAE TITULESCU NR.
4-8 AMERICA HOUSE ET. 8, ARIPA
DE VEST, BUCUREȘTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DETTRA

(531) Clasificare Viena:
26.04.07; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
C), galben (Pantone Yellow 2X)

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

7. Distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
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(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────

(210) M 2020 07468
(151) 16/10/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STR.

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 122A, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ,
400304, CLUJ, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BD. NICOLAE TITULESCU NR. 4-8,
AMERICA HOUSE ET. 8, ARIPA DE
VEST, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011141, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

conceptul student +

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.25

(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS
806), negru, alb

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

16. Hârtie și carton , produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou
38. Telecomunicaţii
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor

───────

(210) M 2020 07469
(151) 16/10/2020
(732) ABN SYSTEMS INTERNATIONAL

SRL, STR. MARINARILOR, NR.
31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Prezent in viitorul tau

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare, odorizante, preparate
pentru îngrijirea animalelor, produse pentru
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toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, preparate cosmetice.
9.  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,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
analizoare de luminescență, aparate de
înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare de
semnal, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate pentru codificarea datelor, aparate de
control multiport, huse pentru tablete, cabluri
USB, cabluri USB luminoase, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, Încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără
fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manual), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare (instrumente
optice), laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, display-uri pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare

pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri SCART,
cabluri pentru modem, cabluri de curent, cabluri
pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri
electrice pentru transmiterea de sunete și
imagini, baze portabile pentru difuzoare, baze
pentru difuzoare, cabluri pentru transmiterea și
recepția semnalelor de televiziune prin cablu,
camere video activate de mișcare, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți pentru playere media digitale, playere
MP4, player portabil multimedia, ochelari 3D,
layere multimedia, telecomenzi multifuncționale,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, sisteme de vizualizare video,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
audio-video de divertisment pentru mașini
(ICE), folii de protecție pentru tablete,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/10/2020-18/10/2020

ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, acumulatoare carcase de
acumulatoare, carcase de baterii, carcase de
calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media,
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare USB, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru ceasuri
inteligente, brățări inteligente care transmit date
către telefoane inteligente.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, bagaje,
pungi, portofele și alte articole destinate
transportului și căratului precum rucsacuri, genți,
borsete, cufere şi geamantane, mape, plase
de cumpărături, huse de voiaj, portmonee,
poșete, punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, ranițe, sacoșe pentru cumpărături,
tolbe, truse de voiaj si valize, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
ghiozdane, rucsacuri cu rotile, genți cu rotile.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, analiză de preț,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, servicii de comerț cu amănuntul

și cu ridicata cu privire la dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
hardware de calculator, software de calculator,
echipamente audio-vizuale, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încarcăre, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă, produse pentru toaletă,
preparate pentru curățare și odorizante, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata cu privire la
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, bagaje, pungi, portofele și
alte articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj si valize,
umbrele și parasolare, umbrele, umbrele de
soare, ghiozdane, rucsacuri cu rotile, genți cu
rotile, administrarea vânzărilor.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, platformă
ca serviciu [PaaS], platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
securitate, protecție și reconstituire IT, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software.

───────
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(210) M 2020 07470
(151) 16/10/2020
(732) STARTEC SISTEM SRL, STR.

ING. DUMITRU ZOSSIMA NR.
76B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MOBILE TUNING

(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,
magneti, materiale înregistrate descărcabile,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, aaalizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare
de semnal, aparate pentru recunoașterea
vorbirii, aparate pentru codificarea datelor,
aparate de control multiport, huse pentru
tablete, cabluri USB, cabluri USB luminoase,
încărcătoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, acumulatori alcalini, huse pentru
pagere, huse pentru laptopuri, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
huse pentru telefoane, huse pentru aparate
optice, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse adaptate pentru binocluri, huse pentru CD-
playere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru CD-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare USB, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără
fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe

portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manual), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare (instrumente
optice), laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, display-uri pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
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și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
MP4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate
de mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații
de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
audio-video pentru mașini (ICE), sisteme
audio-video de divertisment pentru mașină,
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, ceasuri inteligente,
carcase de acumulatoare, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru comutatoare (electronice),
carcase pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare USB, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
adaptate pentru ceasuri inteligente, alarme la
aparatele de supraveghere pentru bebeluși,
filtre pentru măști respiratorii (non-medical),
termometre, termometre cu infraroșu.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, dispozitive pentru

protecția auzului, echipament pentru exerciții
fizice, de uz medical, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical, aparate
pentru aerosoli de uz medical, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), instrumente
ajutătoare pentru sex, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, ace
de acupunctură, aparate pentru monitorizarea
nivelului de glucoză din sânge, tuburi
bucale de uz medical, pompe de san,
suzete, tetine si biberoane pentru bebelusi,
dispozitive pentru masaj gingival, pentru
bebelusi, aparate de masaj, de uz personal,
saltele cu aer pentru bebeluși (de uz
medical), cupe protectoare pentru sâni pentru
scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
brichete pentru aprinderea gazului, arzătoare,
boilere și încălzitoare, conducte și instalații
pentru transportul gazelor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare a
aerului(ambient), echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, respectiv:
aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu
apă, filtre electrice de cafea, camere de filtrare
pentru metal topit, combinații filtru-motor pentru
acvarii, cutii cu filtru pentru purificarea apei,
elemente de filtrare pentru ventilele de aerisire
ale rezervoarelor de alimentare cu apă, elemente
de filtrare pentru preaplinul rezervoarelor de
alimentare cu apă, filtre de aer, filtre de
aer electrostatice, filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, filtre de aer
utilizate ca dispozitiv de oprire a prafului în
procesele industriale, filtre de aer utilizate ca
aparate de extracție a prafului în procesele
industriale, filtre de apă, filtre de apă (aparate)
folosite în scopuri agricole, filtre de apă, de
uz industrial, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de ceai electrice (aparate), filtre
de lumină (altele decât cele de uz medical
sau fotografic), filtre de praf, filtre electrice
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pentru aparate de climatizare, filtre electrice
pentru purificarea apei (altele decât mașini),
filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre electrostatice pentru filtrarea apei,
filtre folosite cu aparatele de ventilare, filtre
folosite în acvarii, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), filtre pentru acvarii, filtre pentru aer
condiționat, filtre pentru apa potabilă, filtre pentru
aparate de iluminare, filtre pentru aparate de
iluminat, filtre pentru aparate de încălzit, filtre
pentru aparate de aer condiționat, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
aparate sanitare de distribuire a apei, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru aparatură
de alimentare cu apă, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru curățarea aerului, filtre pentru
dispozitive de iluminat, filtre pentru dispozitive
de alimentare cu apă, filtre pentru aparate de
aspirat (componente ale instalațiilor de uz casnic
sau industrial), filtre pentru gaze (componente
de instalații casnice sau industriale), filtre
pentru generatoare de abur, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru hotele de extracție a aerului, filtre
pentru instalații industriale, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru piscine,
filtre pentru purificarea gazelor reziduale, filtre
pentru purificarea aerului (piese de mașini sau
instalații de purificare), filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
filtre pentru sisteme de răcire, filtre pentru
tratarea apei, filtre pentru utilizare cu aparatură
și dispozitive de iluminat, filtre pentru vârtejurile
de praf, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de
gătit), instalații de filtrare a aerului, instalații
de filtrare de aer, instalații de filtrare pentru
bazine de înot, mașini cu filtre de aer industriale,
membrane pentru filtrarea apei, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, uscător pentru mâini care folosește
un jet de aer cald care usucă, friteoze
electrice, uscătoare de păr, accesorii de
iluminat, lămpi cu halogen, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, autoclave
(sterilizatoare) electrice utilizate în sterilizare,
autoclave (sterilizatoare), autoclave pentru
sterilizare, autoclave de sterilizare de uz medical,
instalații pentru sterilizare, aparate pentru
sterilizarea aerului, recipiente sub presiune
pentru sterilizare, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, pungi

de unică folosință pentru sterilizare (cu exceptia
celor din hârtie sau plastic, folosite cu scopul de
ambalare, depozitare şi împachetare), aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de sterilizare pentru uz medical, instalații
de sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalații de sterilizare chimică (aparate de
tratare a apei), aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, sterilizatoare pentru periuțe de dinți,
instalații nucleare, sterilizatoare cu ultrasunete
de uz casnic, dozatoare de dezinfectante pentru
băi, dozatoare de dezinfectante pentru toalete,
ventilatoare de aspirație.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele şi alte articole destinate transportului și
căratului precum rucsacuri, genți, borsete, cufere
și geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe,
sacoșe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj și valize, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, ghiozdane, valize
cu rotile, rucsacuri cu rotile, geamantane cu
rotile, rucsacuri.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
hardware de calculator, software de calculator,
echipamente audio-vizuale, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protecție și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încărcare, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata cu privire la
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, bagaje, pungi, portofele şi
alte articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe,
sacoșe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj și valize, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, ghiozdane, valize
cu rotile, rucsacuri cu rotile, geamantane cu
rotile, rucsacuri, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă
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și gaz, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru
răcire și înghețare,echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata cu privire
la sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolet,
uscător pentru mâini care folosește un jet de
aer cald, friteoze electrice, uscătoare de păr,
accesorii de iluminat, lămpi cu halogen, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetic,
autoclave electrice utilizate în sterilizare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la dezinfectanți, biocide și geluri de
curățare a mâinilor, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
aparate pentru aerosoli de uz medical, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la pulsometre, pulsoximetre (aparate
medicale), instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la tuburi bucale, pompe
de sân suzete, tetine si biberoane pentru
bebeluși, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebeluș, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși
(de uz medical), cupe protectoare pentru
sâni, perne cu aer pentru bebeluși (pentru
uz medical), termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, lămpi cu ultraviolete
pentru scopuri medicale, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu privire la sterilizatoare cu ultrasunete de uz
casnic, dozatoare de dezinfectante pentru băi,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
distribuitoare de săpun.

───────

(210) M 2020 07472
(151) 17/10/2020
(732) CREȚU IRINA - CABINET

INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
BD. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 73-75, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011053,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 29.01.15; 02.09.01

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

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

44. Servicii de psihologie, servicii de psihologie
ocupațională, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor, servicii de psihoterapie,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
evaluare și examinare psihologică, servicii
de consultații psihologice, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii de diagnostice
psihologice.

───────

(210) M 2020 07473
(151) 18/10/2020
(732) RADU-PETRE NĂSTASE,

STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ
NR. 1A, CASA 54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ADEST

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Servicii de proiectare, cu excepția celor
peisagistice.

───────

(210) M 2020 07474
(151) 18/10/2020
(732) ELITE TEAM SECURITY SRL,

STR. ROZELOR NR. 44, JUDEȚUL
SATU MARE, NEGREȘTI-OAȘ,
445200, SATU MARE, ROMANIA

(740) RASKAI M M BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BLOC D8, AP.31, JUDEȚUL
CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ELITE TEAM SECURITY
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 01.01.01; 03.07.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu închis, alb,
albastru

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

38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45. Servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, consultanță în materie
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate

pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor şi a altor valori.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/07314  din 14.10.2020, publicat pe data de 21.10.2020, clasele 

de produse corecte sunt:  Clasa 5: Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice adaptate pentru scopuri medicale.  Clasa 16: Hârtie și carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie și de birou, cu excepția mobilei; adezivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen și materiale pentru artiști; pensule; materiale didactice și educative; folii de plastic pentru documente, folii și pungi pentru ambalat și împachetat; caractere tipografice, forme de tipar; ambalaje din plastic, hârtie sau carton.  Clasa 32: Bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.  Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un loc, în folosul terților, a unei game variate de bunuri din clasele 05, 16, 32 (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.  Clasa 37: Servicii de construcții; servicii de instalații și reparații; extracții miniere, forare pentru petrol și gaze.  Clasa 39: Transport; ambalarea și depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii.  Clasa 40: Tratarea materialelor; reciclarea gunoaielor și deșeurilor; filtrarea aerului și tratarea apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor și a băuturilor; tratamente ape minerale ( îmbogățire cu carbon). 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/07302, reprezentarea 

grafică  corectă a cererii este:  

 

 

 

                                           

 



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/07318 din data de 14.10.2020, publicat la data de 21.10.2020, 

dintr-o eroare materială, clasele au fost publicate eronat, corect fiind:  

Clasa 35: Furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și 

servicii; servicii de publicitate, marketing și promovare; servicii de relații cu publicul; 

prezentări de produse și servicii de afișare a produselor; servicii de târguri comerciale și 

de expoziții comerciale; servicii de fidelizare, motivare și recompensare; distribuirea de 

materiale publicitare, de marketing și materiale promoționale; servicii de asistență și 

consultanță pentru publicitate, marketing și promovare; furnizare și închiriere de 

spațiu, timpi și mijloace de publicitate; asistență în afaceri, management și servicii 

administrative; contabilitate și audit financiar; servicii de asistență administrativă și 

prelucrare de date; prelucrare de date, sistematizare și management; administrarea 

resurselor umane și servicii de recrutare; servicii de consultanță în afaceri; analiză 

comercială, servicii de informare și cercetare de piață; închiriere de mașini și aparate de 

birou; furnizare de asistență administrativă a farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor 

de medicamente; servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu 

îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru acoperirea capului; servicii de comerț cu 

amănuntul și cu ridicata în legătură cu port-bebe-uri; servicii de comerț cu amănuntul 

și cu ridicata în legătură cu cărucioare pentru copii; servicii de comerț cu amănuntul în 

legătură cu batiste, șervetele și prosoape; servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata 

în legătură cu jocuri și jucării; servicii de vânzare angro pentru preparate farmaceutice, 

veterinare și sanitare și produse medicale; servicii de vânzare cu amănuntul și cu 

ridicata de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și de produse medicale, 

suplimente alimentare și remedii farmaceutice; servicii de comerț cu amănuntul și cu 

ridicata în legătură cu produse pentru toaletă, preparate pentru igiena orală, articole de 

parfumerie și odorizante, preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului, farduri, 

săpunuri și geluri, preparate pentru baie, deodorante și antiperspirante, preparate 

pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente pentru păr, 

produse pentru epilare și bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri 

esențiale și extracte aromatice, preparate pentru curățare și odorizante, odorizante de 

casă, produse de curățare pentru vehicule, preparate pentru spălare, preparate pentru 

curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei; servicii de comerț cu amănuntul și cu 

ridicata în legătură cu suplimente alimentare și preparate dietetice, preparate și articole 

dentare și produse medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și articole sanitare, 

produse și articole pentru distrugerea dăunătorilor, preparate și articole medicinale și 

veterinare, produse pentru dezodorizarea și purificarea aerului; servicii de comerț cu 

amănuntul si cu ridicata in legătură cu echipament pentru exerciții fizice, aparate de 

masaj, echipament de fizioterapie și de recuperare, dispozitive pentru protecția auzului, 

instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex, 



aparate și instrumente medicale și veterinare, dispozitive contraceptive, echipament 

pentru diagnosticare, examinare și monitorizare, aparate de imagistică medicala, 

echipament chirurgical și de tratare a rănilor, materiale și produse pentru sutură și 

închiderea rănilor, echipament stomatologic, măști și echipament pentru respirație 

artificială, mobilier medical și paturi, echipament pentru deplasarea pacienților, 

protetică și implanturi artificiale, organe artificiale și implanturi, dispozitive auditive, 

proteze dentare, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului și încălțăminte, 

susținătoare și suporturi de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea 

capului și încălțăminte pentru personal medical și pacienți, dispozitive pentru 

mobilitate; servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu 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; servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în 

legătură cu măști de protecție, mănuși de protecție și viziere. 

Clasa 44: Servicii de asistență medicală pentru oameni; servicii farmaceutice; servicii 

medicale; servicii prestate de opticieni; închiriere de echipamente pentru îngrijirea 

sănătății umane; servicii de igienă și frumusețe pentru oameni; asistență medicală 

pentru animale; servicii de îngrijire a animalelor; servicii de informare cu privire la 

produsele farmaceutice veterinare; servicii de informare cu privire la industria 

farmaceutică veterinară; consiliere farmaceutică; consultații în domeniul farmaceutic; 

preparare de rețete în farmacii; servicii de consiliere privind produsele farmaceutice; 

eliberare de produse farmaceutice, pe bază de prescripție medicală. 


