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Cereri Mărci publicate în 30/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09008 21/12/2020 SCA DELEANU VASILE -

AVOCATI
Warwick Legal Network

2 M 2020 09117 21/12/2020 MEDAIR OXYGEN SOLUTIONS MEDAIR

3 M 2020 09250 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

Mastery Meditation

4 M 2020 09251 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

MENTOR COACHING

5 M 2020 09252 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

NOUL MEU CORP

6 M 2020 09253 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

Noua Mea Viață

7 M 2020 09254 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

NOUL MEU EU

8 M 2020 09255 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

ȘCOALA PENTRU SUFLET

9 M 2020 09256 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

PSY DEVELOPMENT

10 M 2020 09257 21/12/2020 RUXANDRA-ȘTEFANA
MÎNDROCEANU
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD

MEDITOM

11 M 2020 09258 21/12/2020 ILEANA OLTIȚA CÎNTIC Festivalul Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași

12 M 2020 09259 21/12/2020 UAT COMUNA RÂCIU Gheorghe Șincai

13 M 2020 09260 21/12/2020 ADAMA MAKHTESHIM LTD. CAPTOSAN

14 M 2020 09261 21/12/2020 TEDDE AUTO COMPLEX Mai mult pentru mașina ta!
TEDDE AUTO

15 M 2020 09262 21/12/2020 ȘTEFAN BOLDIJAR SEMNAL M

16 M 2020 09263 21/12/2020 PETRICA COMANOF Podium Brand

17 M 2020 09264 21/12/2020 INFOTOUCH SYSTEMS INFOTOUCH

18 M 2020 09265 21/12/2020 DLG INTERMARKETING SRL agri kids
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2020 09266 21/12/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED
WHITE TOBACCO

20 M 2020 09267 21/12/2020 COLTEA IMPORTS SRL NEXT BASICS

21 M 2020 09268 21/12/2020 SONYA MOD MKL BY MELKIOR
PROFESSIONAL

22 M 2020 09269 21/12/2020 S.C. COLTEA IMPORTS S.R.L. Blanao

23 M 2020 09270 21/12/2020 S.C. AGP VECTORIAL TRADE
S.R.L.

AGP VECTORIAL

24 M 2020 09271 21/12/2020 S.C. ROPA CALIDO S.R.L. WHOLE UNIVERSE

25 M 2020 09272 21/12/2020 S.C. ROPA CALIDO S.R.L. AK&RJRJ

26 M 2020 09273 21/12/2020 EMANUEL OPREA ShieldMe

27 M 2020 09274 21/12/2020 DENISA ZAHARIA perfectdent the clinic

28 M 2020 09275 21/12/2020 SUNDA GROUP CO., LIMITED Softcare

29 M 2020 09276 21/12/2020 SC GREEN COMTEXT Prosoape Hotel

30 M 2020 09277 21/12/2020 SUDHOP 225 SRL 225200

31 M 2020 09278 21/12/2020 NOPARTYBOYS NO PARTY BOYS

32 M 2020 09279 21/12/2020 MAGIC STAR PROTECTION MAGIC MSP PROTECTION

33 M 2020 09280 21/12/2020 PISTRELO S.R.L. DC SUMMER BEACH

34 M 2020 09281 21/12/2020 AC HELCOR SRL NOVIMUN PROTECT

35 M 2020 09282 21/12/2020 FERENC FODOR
NICOLAE-VIOREL
BREŞFELEAN

ROADBOOK ADVENTURE
CHALLENGE ROMÂNIA

36 M 2020 09283 21/12/2020 DAS SENSE SOCIETY SRL băcănia faină

37 M 2020 09284 21/12/2020 HELP NET FARMA SA Help Net Helpline

38 M 2020 09285 21/12/2020 HELP NET FARMA SA Help Net Helpline

39 M 2020 09286 21/12/2020 S.C. FABRICA DE ASIGURARI
BROKER DE ASIGURARE
S.R.L.

Fabrica de Asigurări

40 M 2020 09287 21/12/2020 IONASCU THEODOR G&W GOD BLESS WELL
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(210) M 2020 09008
(151) 21/12/2020
(732) SCA DELEANU VASILE -

AVOCATI, INTRAREA MAREŞAL
JOSEF PILSUDSKI NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Warwick Legal Network

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 09117
(151) 21/12/2020
(732) MEDAIR OXYGEN SOLUTIONS,

STR. ECATERINA TEODOSIU, NR.
38B, CAMERA 3, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

MEDAIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, albastru inchis, verde, verde
deschis, verde inchis

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

10. Dispozitive medicale, în special pentru
tratamentul patologiilor cronice, dispozitive
medicale pentru asistență respiratorie,
dispozitive medicale pentru oxigenoterapie,
dispozitive medicale pentru pentru ventilația
căilor respiratorii, dispozitive medicale pentru
diagnosticarea și tratamentul tulburărilor de
somn, dispozitive medicale pentru concentrarea
oxigen pentru administrarea de oxigen pentru uz
medical.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii
de vânzare online în legătură cu: dispozitive
medicale, în special pentru tratamentul
patologiilor cronice, dispozitive medicale pentru
asistență respiratorie, dispozitive medicale
pentru oxigenoterapie, dispozitive medicale
pentru pentru ventilația căilor respiratorii,
dispozitive medicale pentru diagnosticarea și
tratamentul tulburărilor de somn, dispozitive
medicale pentru concentrarea oxigen pentru
administrarea de oxigen pentru uz medical.
41. Servicii de educație pentru pacienții la
domiciliu cu boli cronice, servicii de instruire
referitoare la monitorizarea datelor la distanță
a tratamentului pacienților la domiciliu cu boli
cronice.
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44. Servicii de urmărire a pacienților (servicii
medicale), închiriere de echipamente și aparate
medicale, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, închiriere de aparate
și instalații în domeniul tehnologiei medicale,
furnizare de informații în materie de închiriere de
mașini și aparate medicale, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, în special
oxigenoterapie, aerosoli, pentru insuficiență
respiratorie, ventilație, tulburări de somn și alte
patologii cronice.

───────

(210) M 2020 09250
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Mastery Meditation

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 05.05.20; 05.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Hex #FF59AF,
HEX #C03E9A), albastru (Hex
#436FB8, HEX #23ACCD)

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness
(predat atât online, cât şi offline), curs de
dezvoltare personală (predat atât online, cât şi
offline), curs de dezvoltare spirituală (predat atât
online, cât şi offline), antrenamente online şi
offline pentru sănătate, fitness, yoga, servicii
instruire(coaching) pentru viaţă susţinute în
cadrul programului de trainerii şi mentorii
academiei (instruire), crearea de podcasturi cu
scop de divertisment, seminarii, workshopuri,
conferinţe online şi offline în vederea instruirii
şi educării cu privire la tehnicile şi metodele
pe care le conţine programul, susţinute de
către autor şi de trainerii academiei, organizarea
de evenimente şi festivaluri bianuale la care
participă toţi studenţii înrolaţi, seminarii şi
traininguri online transmise în direct sau
înregistrate, organizarea de seminarii, conferinţe
şi workshopuri offline, publicarea de articole,
articole de blog, articole de reviste online,
organizarea de evenimente online, seminarii
online, publicaţii online, altele decât cele cu scop
publicitar, organizarea de workshopuri online şi
offline, webinarii online, evenimente în grupuri
(instruire), traininguri și clase de yoga, meditație
și mindfulness, training și clase de Tai Chi și
QiGong, bootcampuri și tabere sezoniere în țară
și străinătate (divertisment), întâlniri de practică
intensivă sub formă de retreaturi (instruire),
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traininguri și cursuri de formare pentru trainer
de meditație în cadrul academiei (meditation
teacher), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09251
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MENTOR COACHING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.04; 26.01.16;
09.07.22; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#0298CD, Hex #0D5D82), galben (Hex
#F3DD2F), portocaliu (Hex #FBB440)

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
decât cele cu scop publicitar, organizarea de
workshopuri online şi offline, webinarii online,
evenimente în grupuri (instruire), curs de
coaching (instruire) și antrenament de viață (life
coaching), training complet de instruire, formare
și pregătire pentru a dobândi calitățile necesare
pentru a deveni Mentor Coach (instruire) în
cadrul academiei, asistare a noilor mentori de
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către mentorii seniori ai academiei în lucrul
lor cu studenții, pentru primul an de activitate
după absolvirea trainingului Mentor Coaching
(instruire), seminarii online și offline de practică
ce conțin studii de caz și sesiuni de modelare
a ședințelor de ghidare reale, cu scopul
îmbunătățirii performanțelor ca și Mentro Coach,
conform principiilor și standardelor academiei
(instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09252
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOUL MEU CORP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru ( Hex
#2ED94), galben (Hex #FFCE2A),
turcoaz (Hex #3FAABC)

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcăbile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
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decât cele cu scop publicitar, organizarea
de workshopuri online şi offline, webinarii
online, evenimente în grupuri (instruire), curs
complet de educare pentru alimentație și
nutriție sănătoasă (predat atât online cât
și offline), servicii de asistare individuală,
coaching, mentoring și ghidare pentru studenți
în cadrul unor ședințe săptămânale online
sau offline, menite a personaliza cursul pentru
fiecare student în parte, care includ explicații,
răspunsuri la întrebări și lămuriri cu privire
la tehnicile și metodele predate în curs și la
modul eficient de implementare (furnizarea de
instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie, servicii
de consiliere în nutriție și alimentație oferite
în cadrul programului de către nutriționiștii
academiei.

───────

(210) M 2020 09253
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Noua Mea Viață

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.03;
26.11.03; 26.13.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz (Hex #CF4C),
portocaliu (Hex #F8901F), albastru
(Hex #248EB3), verde (Hex #00954E),
roșu

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
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audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
decât cele cu scop publicitar, organizarea de
workshopuri online şi offline, webinarii online,
evenimente în grupuri (instruire), traininguri
video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09254
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NOUL MEU EU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#006EB8, Hex #00A3DC)

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
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broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii instruire
(coaching) pentru viaţă susţinute în cadrul
programului de trainerii şi mentorii academiei
(instruire), crearea de podcasturi cu scop de
divertisment, seminarii, workshopuri, conferinţe
online şi offline în vederea instruirii şi educării
cu privire la tehnicile şi metodele pe care le
conţine programul, susţinute de către autor şi de
trainerii academiei, organizarea de evenimente
şi festivaluri bianuale la care participă toţi
studenţii înrolaţi, seminarii şi traininguri online
transmise în direct sau înregistrate, organizarea
de seminarii, conferinţe şi workshopuri offline,
publicarea de articole, articole de blog, articole
de reviste online, organizarea de evenimente
online, seminarii online, publicaţii online, altele
decât cele cu scop publicitar, organizarea de
workshopuri online şi offline, webinarii online,
evenimente în grupuri (instruire), traininguri
video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09255
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ȘCOALA PENTRU SUFLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.07.22; 26.01.01;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Hex #6742A0),
albastru (Hex #38549D), alb

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
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audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness
(predat atât online, cât şi offline), curs de
dezvoltare personală (predat atât online, cât şi
offline), curs de dezvoltare spirituală (predat atât
online, cât şi offline), antrenamente online şi
offline pentru sănătate, fitness, yoga, servicii
instruire(coaching) pentru viaţă susţinute în
cadrul programului de trainerii şi mentorii
academiei (instruire), crearea de podcasturi cu
scop de divertisment, seminarii, workshopuri,
conferinţe online şi offline în vederea instruirii
şi educării cu privire la tehnicile şi metodele
pe care le conţine programul, susţinute de
către autor şi de trainerii academiei, organizarea
de evenimente şi festivaluri bianuale la care
participă toţi studenţii înrolaţi, seminarii şi
traininguri online transmise în direct sau
înregistrate, organizarea de seminarii, conferinţe
şi workshopuri offline, publicarea de articole,
articole de blog, articole de reviste online,
organizarea de evenimente online, seminarii
online, publicaţii online, altele decât cele cu scop
publicitar, organizarea de workshopuri online şi
offline, webinarii online, evenimente în grupuri
(instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09256
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PSY DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
02.05.23; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#29B1FD), mov (HEX #875CCA), roz
(hex #EA0494)

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

9. Suporturi de curs sub formă de carte
digitală pentru descărcare pe internet, materiale
descărcabile pentru facilitarea învăţării, precum:
slide-uri, grafice, broşuri, materiale audio
înregistrate descărcabile, materiale înregistrate,
CD-uri şi DVD-uri audio şi video, materiale de
prezentare online şi offline sub formă de broşuri
electronice descărcabile şi înregistrări video de
prezentare, programe (software) de aplicaţii de
mobil prin IOS şi Android, materiale audio,
înregistrări audio, audio book-uri (înregistrări
audio, meditaţii ghidate, pachete de meditaţii
ghidate, audiobooks) descărcabile.
16. Suport de curs tipărit în format fizic pe
hârtie, cărţi tipărite, titluri de cărţi, subtitluri de
cărţi, materiale educative tipărite, de prezentare,
broşuri şi materiale tipărite pentru facilitarea
trainingului, a instruirii şi a procesului de predare,
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materiale publicitare tipărite: postere, bannere,
cataloage, pliante şi broşuri.
38. Transmisii online, transmisie în timp real
prin intermediul platformei de e-learning de
traininguri video.
41. Organizarea de curs complet de educare
şi instruire cu privire la integrarea şi aplicare
principiilor sănătăţii corpului, minţii şi spiritului,
curs de educare şi dezvoltare mentală şi
emoţională (predat atât online, cât şi offline),
curs complet de meditaţie şi mindfulness (predat
atât online, cât şi offline), curs de dezvoltare
personală (predat atât online, cât şi offline),
curs de dezvoltare spirituală (predat atât online,
cât şi offline), antrenamente online şi offline
pentru sănătate, fitness, yoga, servicii coaching
pentru viaţă susţinute în cadrul programului de
trainerii şi mentorii academiei (instruire), crearea
de podcasturi cu scop de divertisment, seminarii,
workshopuri, conferinţe online şi offline în
vederea instruirii şi educării cu privire la tehnicile
şi metodele pe care le conţine programul,
susţinute de către autor şi de trainerii academiei,
organizarea de evenimente şi festivaluri bianuale
la care participă toţi studenţii înrolaţi, seminarii
şi traininguri online transmise în direct sau
înregistrate, organizarea de seminarii, conferinţe
şi workshopuri offline, publicarea de articole,
articole de blog, articole de reviste online,
organizarea de evenimente online, seminarii
online, publicaţii online, altele decât cele cu scop
publicitar, organizarea de workshopuri online şi
offline, webinarii online, evenimente în grupuri
(instruire), traininguri video.
42. Creare, proiectare, programare, găzduire de
website-uri, proiectarea de logotipuri și denumiri
de firme.
44. Servicii de consiliere psihologică și servicii
de psihoterapie susținute în cadrul programului
de terapeuții și psihologii din academie.

───────

(210) M 2020 09257
(151) 21/12/2020
(732) RUXANDRA-ȘTEFANA

MÎNDROCEANU, STR. RÂMNICU
VÂLCEA NR. 31, BL. 17 A, SC. B,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPRIAN-CONSTANTIN VLAD,
STR. NAȚIONALĂ NR. 356,
JUDEȚUL NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI
(COMUNA ZĂNEȘTI), NEAMȚ,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MEDITOM

(531) Clasificare Viena:
02.05.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#6C2162), roșu (HEX #C41F48),
portocaliu (HEX #F37020), galben
(HEX #F1C21E), verde (HEX
#48A850), albastru (HEX #2C5BA9)

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

9. Aplicații de mobil, IOS și Android, aplicații
software pentru pagini web.
41. Publicare de materiale audio înregistrate,
crearea de podcasturi cu scop de divertisment,
publicare multimedia, publicare online de
materiale video înregistrate și transmise în
direct sau în reluare, traininguri și cursuri de
meditație și mindfulness, publicare de materiale
text în format digital și fizic cu excepția textelor
publicitare.
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───────

(210) M 2020 09258
(151) 21/12/2020
(732) ILEANA OLTIȚA CÎNTIC, STR.

OANCEA NR. 5, BL. D11, AP.
33, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Festivalul Internațional

de Teatru pentru
Publicul Tânăr Iași

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 09259
(151) 21/12/2020
(732) UAT COMUNA RÂCIU, STR.

GHEORGHE ȘINCAI NR.58,
JUDEȚUL MUREȘ, RÂCIU,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Gheorghe Șincai

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#C11B35), alb

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

35. Producție de materiale publicitare.
39. Servicii de turism (organizarea de călătorii).
41. Servicii culturale.

───────

(210) M 2020 09260
(151) 21/12/2020
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O.

BOX 60, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)
CAPTOSAN

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide si erbicide.
───────
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(210) M 2020 09261
(151) 21/12/2020
(732) TEDDE AUTO COMPLEX, STR.

PANSELUTELOR 10, JUDEȚUL
TIMIȘ, SATCHINEZ, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Mai mult pentru mașina
ta! TEDDE AUTO

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1E1429), albastru (HEX #17A6BC),
albastru (HEX #0E3D66), bej (HEX
#F7CEBC), gri (HEX #676868)

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de intermediere comercială,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor (lucrări de birou), licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), compilarea de
informaţii în baze de date computerizate, servicii
de agenţie de import-export, marketing, servicii
de lobby comercial, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri

de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare,
publicitate radio, promovarea vânzarilor pentru
terţi, marketing cu public ţintă, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de informații
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet.
37. Întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, șlefuirea
automobilelor, întreținerea autostrăzilor,
întreținerea automobilelor, gresarea
automobilelor, lubrifierea automobilelor, vopsitul
autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
finisare de automobile, reparații de
automobile, spălătorii cu autoservire, repararea
tapițeriei autovehiculelor, închiriere de
automăturătoare, furnizare de instalații de
spălătorii auto cu autoservire, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, montare parbrize
pentru autovehicule, montare geamuri
pentru autovehicule, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, reparații auto pe marginea
drumului, instalare de accesorii pentru
automobile, reparații și întreținere de automobile,
servicii de spălare de autovehicule, curățare
și spălare a autovehiculelor, furnizarea de
servicii ale spălătoriilor automate, vulcanizare
de anvelope de automobil (reparații), aplicare
de motive decorative pe automobile, servicii de
curățare pentru autovehicule terestre, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor, servicii
de schimb de ulei pentru autovehicule.
39. Depozitare de piese pentru autovehicule,
închirierea vehiculelor, închirierea pe bază
de contract a vehiculelor pentru transport,
închirierea de camioane, autotransport,
închiriere de autocare, închiriere de autobuze,
închirieri de automobile, remorcare de
autovehicule, închiriere de autovehicule,
transport cu autocisterne, transport de
autovehicule, închirieri de autocisterne,
tractare cu autovehicule, servicii de leasing
auto, transportul călătorilor cu autobuzul,
închiriere de automobile-caravană, transport cu
automobile închiriate, închiriere de autovehicule
rutiere, închiriere de autovehicule terestre,
închirieri (charter) de autovehicule, recuperarea
autovehiculelor terestre comerciale, închirieri
de vehicule, în special de automobile și
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autocamioane, rezervare de transport cu
autocarul, organizare de excursii cu autocarul,
organizarea de călătorii cu autobuzul, organizare
de călătorii cu autocarul, transport de pasageri
cu autobuzul, transport de pasageri cu
autocarul, organizarea de tururi cu autobuzul,
servicii de transport cu autobuzul, servicii de
transport cu autocarul, servicii de închirieri de
automobile, servicii de remorcare de automobile,
servicii de transport cu automobile, închiriere
de remorci pentru automobile, transport de
pasageri cu automobilul, servicii de închiriere
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule, servicii de închiriere (leasing)
de autovehicule, servicii de transport de
autovehicule, servicii de parcări de autovehicule,
închiriere cu contract de autovehicule, transport
de pasageri cu autovehicule, remorcarea de
urgență a automobilelor, servicii de recuperare
a autovehiculelor, servicii de închiriere de
autovehicule terestre, tractare de urgență de
autovehicule sau camioane, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule.
41. Servicii de tuning pentru electromotoare și
motoare de automobile.

───────

(210) M 2020 09262
(151) 21/12/2020
(732) ȘTEFAN BOLDIJAR, STR. IULIU

MANIU NR. 17, AP. 6, JUDEȚUL
CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
SEMNAL M

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

9. Materiale inregistrate, benzi audio/ video
inregistrate, casete video, discuri compacte,
date si fisiere de date inregistrate, videoclipuri
din filme pre-înregistrate, benzi audio digitale
pre-înregistrate, CD-ROM-uri, date înregistrate
electronic de pe internet, suporturi de date
magnetice pre-înregistrate.

35. Servicii de comercializare cu amănuntul
si de magazin on-line pentru înregistrări
muzicale audio şi video şi produse muzicale,
servicii de comercializare cu amănuntul on-
line pentru haine, afișe, echipamente şi
accesorii audio şi video, sacose, magneti,
semne de carte, accesorii şi decoraţiuni
şi ornamente pentru sărbători, promovarea
muzicii altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, managementul
activităţilor de impresariat artistic, castinguri
pentru artişti (selecţie de personal), negociere
de tranzacţii comerciale pentru artişti scenici,
servicii prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare.
38. Furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe internet, comunicare prin
bloguri online, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
difuzare de programe video și audio prin
internet, transmisie de informații online, servicii
de forumuri de discuţii pe internet, difuzarea
de emisiuni de radio și TV, inclusiv prin cablu
sau internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
telecomunicații, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet.
41. Servicii de divertisment oferite de o trupă
muzicală, activităţi culturale, organizarea de
manifestări cu caracter cultural, servicii oferite
de un studio de înregistrări, servicii de publicare
şi de publicare on-line, servicii de divertisment,
respectiv aparitii live, televizate si filmate ale
unei formatii muzicale, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de solişti, producţie
de spectacole de divertisment cu dansatori
şi cântăreţi, servicii de divertisment prestate
de muzicieni, producţia de muzică, producţie
de spectacole muzicale, producţie de videouri
muzicale, producţie de înregistrări muzicale,
producţie de înregistrări sonore şi muzicale,
producţie de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, servicii de editare în procesul
de post-producţie a muzicii, a materialelor video
şi a filmelor, divertisment muzical, spectacole
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muzicale, servicii de festivaluri muzicale,
servicii de educaţie muzicală, înregistrări
de muzică, reprezentaţii de muzică live,
organizare şi coordonare de concerte, servicii
de editare şi înregistrare muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, compunere
de muzică pentru terţi, transcriere muzicală
pentru terţi, prezentare de spectacole muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, închiriere de instrumente
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, publicare de lucrări muzicale,
organizare de concursuri muzicale, publicare
de texte muzicale, predare de lecţii muzicale
prin cursuri prin corespondenţă, interpretare
de muzică şi canto, regie artistică pentru
spectacolele muzicale, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, punerea la
dispoziţie de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, organizare de
spectacole vizuale şi muzicale, reprezentaţii în
direct susţinute de grupuri muzicale, furnizare
de informaţii în domeniul muzicii, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
divertisment muzical oferit de către formaţii
instrumentale, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format mp3,
prezentare de spectacole în direct susţinute
de o formaţie muzicală, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format
mp3 de pe internet, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii
educaţionale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susţinute de o formaţie muzicală,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie care cântă muzică vocală, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, selectare şi compilare de
muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terţi, furnizare de informaţii, comentarii
şi articole în domeniul muzicii prin reţele
de calculatoare, producţie de spectacole de
divertisment cu cântăreţi, regie artistică pentru
artişti scenici, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, angajare de artişti scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
planificarea, organizarea, productia, prezentarea
de spectacole, producţie de concursuri de
talente, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat).

───────

(210) M 2020 09263
(151) 21/12/2020
(732) PETRICA COMANOF, STRADA

MIRCEA ELIADE NR. 4A, SC. B,
AP. 9, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Podium Brand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 25.12.25

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul al
îmbrăcămintei, încălțămintei și accesorii.

───────

(210) M 2020 09264
(151) 21/12/2020
(732) INFOTOUCH SYSTEMS, STRADA

ALEEA STANILA NR. 4, BL. H11,
SC.3, ET.3, AP.14, SECTOR:
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INFOTOUCH

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

9. Ochelari 3d, adaptoare electrice, aparate
şi instrumente pentru astronomie, receptoare
audio şi video, interfeţe audio, mixere audio,
aparatura didactică audiovizuală, bancomate
(atm), cititoare de coduri de bare, baterii,
electrice, pentru vehicule / acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru
iluminat, baterii, electrice, cutii pentru baterii /
cutii pentru acumulatoare, încărcătoare de
baterii, cutii de branşament (electricitate),
carcase special realizate pentru aparate şi
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instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, case de marcat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice,
mecanisme pentru aparatele acţionate cu
fise, mecanisme pentru televizoarele acţionate
cu fise, aparate electrice pentru comutare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, dispozitive periferice
pentru calculato, componente software pentru
calculator, înregistrate, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), panouri de comandă (electricitate),
aparate de procesarea a datelor, rame foto
digitale
semne digitale, asistenţi personali digitali
(APD), console de distribuţie (electricitate),
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
table electronice interactive, afişaje numerice
electronice, căști pentru comunicare la distanță,
terminale pentru carduri de credit, kituri
hands-free (mâini libere) pentru telefoane,
holograme, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, manşe
de comandă pentru calculatoare, altele decât
cele pentru jocurile video, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, maşini de
numărat şi sortat bani, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), calculator tip
notebook, ecrane de proiecţie, dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, roboți
pentru teleprezență, semnale, luminoase sau
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
aparate de transmitere a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, calculatoare tip
tabletă, roboţi de învăţare, televizoare, terminale
(electricitate), calculatoare client subţire (thin
client), distribuitoare automate de bilete,
transmiţătoare de semnale electronice, ecrane
video, căşti de realitate virtuală, maşini de vot.

───────

(210) M 2020 09265
(151) 21/12/2020
(732) DLG INTERMARKETING SRL,

BD. C. BRANCOVEANU NR.
6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

agri kids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.03; 26.11.03

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, alb, albastru, roșu, galben,
negru

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, ştampile cu adresă, plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, creioane de carbune, indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, planşete cu clamă
(pentru hârtii), clipsuri pentru suporturile de
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ecusoane (rechizite de birou), suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, pungi conice
din hârtie, hartie de calc (papetarie), gravuri
obţinute prin acvaforte, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
hărţi geografice, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic
cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare din hârtie sau carton,
etichete din hartie sau carton, registre (cărţi),
reviste (publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, buletine informative, ziare, agende,
carnete de notiţe (papetărie), broşuri, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, publicaţii periodice, fotografii
(tipărite), ilustraţii, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte ,
sigilii cu pecete, sigilii (ştampile), etichete
de securitate (sigilii din hârtie) (papetărie),
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), bilete, cartonaşe, altele
decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de colorat,
materiale de scris, instrumente de scris.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
şorţuri (îmbrăcăminte), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), bandane (fulare), halate
de baie, căşti de baie, şepci (articole
pentru acoperirea capului), rochii, apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte), mănuşi
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de stradă, eşarfe
circulare pentru gât/protecţii pentru gât, eşarfe
pentru cap, pelerine, eşarfe, cămăşi, tricouri cu
mânecă scurtă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, mingi
pentru jocuri, clopoţei pentru pomul de crăciun,
jocuri pe tablă, arcuri pentru tragere, măşti de
carnaval, jocuri de şah, păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, discuri zburătoare
(jucării), jocuri, puzzle-uri, caleidoscoape, zmeie,
măşti (obiecte de divertisment), ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pălării

din hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
baloane pentru joacă mingi/bile de joacă, cărţi
de joc, jucării de pluş, jocuri portabile şi jucării
cu funcţii de telecomunicaţii integrate, păpuşi
marionete, seturi de machete la scară (jucării),
popice (jocuri), titirezi (jucării), jucării umplute,
ursuleţi de pluş, figurine de jucărie.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
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media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise , servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în register, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele

sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de
cv-uri pentru terţi., publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, comert cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse din clasa 16 si
31, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
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editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în register, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de

vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. 41 educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, inchirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), examinare pedagogică
pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți
de drone, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
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referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobila,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producţia de spectacole,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, ghidare

vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 09266
(151) 21/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

WHITE TOBACCO
(300)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.08

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2020 09267
(151) 21/12/2020
(732) COLTEA IMPORTS SRL, STR.

LUNGA NR. 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NEXT BASICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
albastru deschos, turcoaz, albastru
închis

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

9. Termometre, termometre de uz casnic,
termometre, altele decât cele de uz medical,
huse pentru tablete, folii de protecţie pentru
tablete, huse de piele pentru tablete, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
sonerii electrice, sonerii electrice pentru uşi,
sonerii de ușă, electrice, sonerii electronice fără
fir pentru uși, sonerii fără fir pentru gestionarea
cozii de așteptare, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, ochelari de sport, ochelari de
înot, ochelari de protecție pentru înot.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, termometre de
uz medical, tuburi bucale, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, biberoane
pentru hrănirea sugarilor, tetine pentru hrănirea
sugarilor, căni speciale cu muștiuc pentru
hrănirea copiilor, suzete pentru sugari.
11. Umidificatoare, umidificatoare (pentru uz
domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare de aer pentru
automobile, umidificatoare electrice de uz
casnic, umidificatoare cu alimentare prin usb
pentru uz casnic, umidificatoare de cameră care
conțin apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală.
16. Articole de papetărie şi de birou, cu
excepţia mobilei, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, acuarele,
planșe pentru acuarele, suporturi pentru

amestecat acuarele, palete pentru umezirea
acuarelelor, cutii cu acuarele pentru copii,
creioane, creioane acuarelă, creioane mecanice,
creioane corectoare, creioane pastel, creioane
colorate, creioane retractabile, creioane tip
carioca, seturi de creioane, creioane de
desen, creioane acționate mecanic, creioane
de colorat, creioane cu gumă, carioci, markere
evidențiatoare, markere fluorescente, markere
cu gel fluorescent, markere cu şţergere umedă,
markere cu ştergere uscată, markere cu vârf de
fibră.
21. Ustensile de bucătărie, bureți pentru
bucătărie, forme de bucătărie, pâlnii de
bucătărie, mănuși de bucătărie, site de
bucătărie, recipiente pentru bucătărie, vase de
bucătărie, vase pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, șervete de bucătărie, forme pentru
bucătărie, mixere neelectrice de bucătărie,
șpacluri (ustensile de bucătărie), teluri de
bucătărie (neelectrice), spatule (ustensile de
bucătărie), suporturi pentru ustensile de
bucătărie, spatule pentru utilizare în bucătărie,
ustensile de bucătărie din silicon, linguri
strecurătoare (utensile de bucătărie), tocătoare
din lemn pentru bucătărie, răzătoare pentru
utilizare în bucătărie, prese de usturoi (ustensile
de bucătărie).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, echipament sportiv
(îmbrăcăminte și încălțăminte).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/12/2020

(210) M 2020 09268
(151) 21/12/2020
(732) SONYA MOD, STR.OLARI

NR.43, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MKL BY MELKIOR
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
pentru față și corp, produse pentru machiaj,
produse de machiaj pentru față și corp, produse
cosmetice pentru unghii, produse cosmetice
pentru buze.

───────

(210) M 2020 09269
(151) 21/12/2020
(732) S.C. COLTEA IMPORTS S.R.L.,

STR. LUNGĂ NR. 2, JUD.
BRAȘOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Blanao

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.14; 03.01.24; 03.01.26

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

8. Pieptene pentru contur barbă, aparate
neelectrice de tuns barba, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, aparate de ras, lame de
ras, aparate de ras de unică folosință.
9. Ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, huse pentru tablete, folii de protecţie
pentru tablete, huse de piele pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
huse pentru telefoane, căști pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, suporturi pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
huse pentru telefoane inteligente, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cabluri usb
pentru telefoane mobile, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, termometre de
uz medical, tuburi bucale, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pieptene de
păduchi pentru animale de companie.
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16. Articole de papetărie şi de birou, cu
excepţia mobilei, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, acuarele,
planșe pentru acuarele, suporturi pentru
amestecat acuarele, palete pentru umezirea
acuarelelor, cutii cu acuarele pentru copii,
creioane, creioane acuarelă, creioane mecanice,
creioane corectoare, creioane pastel, creioane
colorate, creioane retractabile, creioane tip
carioca, seturi de creioane, creioane de
desen, creioane acționate mecanic, creioane
de colorat, creioane cu gumă, carioci, markere
evidențiatoare, markere fluorescente, markere
cu gel fluorescent, markere cu şţergere umedă,
markere cu ştergere uscată, markere cu vârf de
fibră.
21. Piepteni pentru animale domestice, perii
pentru îngrijirea animalelor, mănuși pentru
îngrijirea animalelor, recipiente de băut pentru
animale, perii pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, mănușă de toaletat
animale de companie, perii pentru toaleta
animalelor de companie, perii anti-năpârlire
pentru animale de companie.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, echipament sportiv
(îmbrăcăminte și încălțăminte).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, puzzle-uri.
41. Editare de fotografii, editare de filme
(fotografice), editare video, editare de înregistrări
video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de editare audio și video,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor.

───────

(210) M 2020 09270
(151) 21/12/2020
(732) S.C. AGP VECTORIAL TRADE

S.R.L., STR. ANTENA NR.3,
JUD. DOLJ, SAT CARCEA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)
AGP VECTORIAL

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

16. Adezivi, adezivi pentru papetarie, adezivi
pentru uz casnic.
35. Publicitate, servicii de import consumabile în
domeniul tipografiei, servicii de comerț en-detail
și on-line cu produse consumabile în domeniul
tipografiei.
39. Servicii de distribuție (transport).

───────

(210) M 2020 09271
(151) 21/12/2020
(732) S.C. ROPA CALIDO S.R.L., STR.

PASARANI NR. 43, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WHOLE UNIVERSE

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 09272
(151) 21/12/2020
(732) S.C. ROPA CALIDO S.R.L., STR.

PASARANI NR. 43, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AK&RJRJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09273
(151) 21/12/2020
(732) EMANUEL OPREA, BLD. BANUL

MANTA NR. 12, BL. 26, SC. A, ET.
4, AP. 19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ShieldMe

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție

împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, duplicarea
programelor de calculator, găzduirea sîte-
urilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informației (IT), furnizarea de
informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
calculatoare.

───────

(210) M 2020 09274
(151) 21/12/2020
(732) DENISA ZAHARIA, BULEVARDUL

ION MIHALACHE NR. 68, CORP
A, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

perfectdent the clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
servicii de ortodonţie, servicii oferite de clinici
dentare, servicii de igienă dentară, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/12/2020

endodonțíe, chirurgie dentară, servicii de implant
dentar, servicii de radiografie, consiliere în
domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2020 09275
(151) 21/12/2020
(732) SUNDA GROUP CO., LIMITED,

8 HILLWOOD ROAD, ROOM A&B,
9/F, GLORY CENTRE
, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,
HONG KONG, CHINA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR.
115, BL. 15, SC. A, APT.19,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Softcare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Preparate nutraceutice de uz terapeutic
sau medical, suplimente nutritive, alimente
pentru bebeluși, dezinfectante pentru wc-uri
chimice, șampoane medicinale pentru animale
de companie, chiloți igienici, prosoape sanitare,
tampoane pentru menstruație, scutece chiloței
pentru bebeluși, scutece pentru bebeluşi.

───────

(210) M 2020 09276
(151) 21/12/2020
(732) SC GREEN COMTEXT, STR.

SPIRU HARET, BL 106, AP 36,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120260, BUZĂU, ROMANIA

(540)
Prosoape Hotel

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09277
(151) 21/12/2020
(732) SUDHOP 225 SRL, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 33,
JUDETUL MEHEDINTI, ORSOVA,
225200, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

225200

(531) Clasificare Viena:
27.07.01

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

9. Filme cinematografice, expuse, compact-
discuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
filtre pentru utilizare în fotografie, ochelari
de protecţie pentru sporturi, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, discuri de pick-up/
discuri de înregistrare audio, măşti de protecţie,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
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mobile, huse pentru laptopuri, ochelari, casete
cu jocuri video, DVD playere, filtre pentru
utilizare în fotografie, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), discuri de pick-up/discuri
de înregistrare audio, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi de înregistrare
audio, huse pentru telefoanele inteligente,
discuri, magnetice.
10. Păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex).
11. Brichete pentru aprinderea gazului, brichete
cu gaz, brichete pentru gaz.
14. Aliaje din metale preţioase, amulete
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
butoni de cămaşă, diamante, cercei, figurine din
metale preţioase/statuete din metale preţioase,
bijuterii, ceasuri.
16. Benzi desenate, postere.
18. Umbrele de soare, umbrele.
21. Căni.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip
boxeri, șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, articole de acoperit capul pentru purtare,
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte de stradă, şosete, maieuri sport,
ciorapi, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
turbane, chiloţi, lenjerie de corp/desuuri, veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, etichete
din material textil, ghete, cravate, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), sandale
de baie, papuci de baie, halate de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
chiloţi tip boxeri, sutiene, rochii, încălţăminte,
mănuşi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii
tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, pantofi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă.
26. Șireturi pentru pantofi.
28. Jocuri, jucării de pluş, păpuşi marionete,
jucării umplute.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, facturare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, furnizarea

unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate exterioară.
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de divertisment, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.
42. Design de arte grafice, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor (site-uri web), design de
cărți de vizită.

───────

(210) M 2020 09278
(151) 21/12/2020
(732) NOPARTYBOYS, BD. 1

DECEMBRIE 1918, BL. 33,
CAMERA 1, JUDETUL MEHEDINTI,
ORSOVA, 225200, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

NO PARTY BOYS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01

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

9. Filme cinematografice, expuse, compact-
discuri (audio-video), fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
filtre pentru utilizare în fotografie, ochelari
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de protecţie pentru sporturi, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, discuri de pick-up/
discuri de înregistrare audio 090338 măşti
de protecţie, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, huse pentru laptopuri, ochelari,
casete cu jocuri video, DVD playere, filtre pentru
utilizare în fotografie, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), discuri de pick-up/discuri
de înregistrare audio, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi de înregistrare
audio, huse pentru telefoanele inteligente,
discuri, magnetice.
10. Păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex).
11. Brichete pentru aprinderea gazului, brichete
cu gaz, brichete.
14. Aliaje din metale preţioase, amulete
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
butoni de cămaşă, diamante, cercei, figurine din
metale preţioase/statuete din metale preţioase,
bijuterii, ceasuri.
16. Benzi desenate, postere.
18. Umbrele de soare, umbrele.
21. Căni.
25. Șorţuri (îmbrăcăminte), bandane (fulare),
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip
boxeri, șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, articole de acoperit capul pentru purtare,
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte de stradă, şosete, maieuri sport,
ciorapi, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
turbane, chiloţi, lenjerie de corp/desuuri, veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, etichete
din material textil, ghete, cravate, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), sandale
de baie, papuci de baie, halate de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
chiloţi tip boxeri, sutiene, rochii, încălţăminte,
mănuşi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii
tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, pantofi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă.
26. Șireturi pentru pantofi.
28. Jocuri, jucării de pluş, păpuşi marionete,
jucării umplute.

35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, publicitate, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, facturare, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate exterioară.
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de divertisment, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.
42. Design de arte grafice, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
găzduirea site-urilor (site-uri web), design de
cărți de vizită.

───────

(210) M 2020 09279
(151) 21/12/2020
(732) MAGIC STAR PROTECTION,

STR. FOISORULUI NR. 6,
BL. F2C, SC. 1, ET. 8, AP. 72,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031172,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAGIC MSP PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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45. Consultanță în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, gardă de corp personală
(escortă), servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în materie de siguranță, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de supraveghere, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii prestate
de paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor.

───────

(210) M 2020 09280
(151) 21/12/2020
(732) PISTRELO S.R.L., STR. ARH. ION

MINCU, NR. 16, BL. 16, ET. 2, AP.
11, JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

DC SUMMER BEACH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii oferite de baruri, snack-baruri, baruri
de cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
închiriere de șezlonguri, închiriere de șezlonguri
de plajă cu acoperiș împletit.

───────

(210) M 2020 09281
(151) 21/12/2020
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

VICTOR BABES NR. 50, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430092, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
NOVIMUN PROTECT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 09282
(151) 21/12/2020
(732) FERENC FODOR, STR.

CARPENULUI, NR. 91, JUDEŢ
ALBA, LOC. PÎCLIȘA , ALBA,
ROMANIA
NICOLAE-VIOREL BREŞFELEAN,
INT. VISINULUI, NR. 5, SC. B, AP.
17, JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

ROADBOOK ADVENTURE
CHALLENGE ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.01.08; 06.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

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

41. Activități sportive, servicii sportive, pregătire
sportivă, organizarea turneelor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
sportive, organizare de turnee sportive, activități
sportive și de recreere, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de evenimente
și concursuri sportive, servicii de divertisment
sub forma de evenimente sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de rezervare de bilete și locuri la

evenimente sportive, coordonare de evenimente
sportive.

───────

(210) M 2020 09283
(151) 21/12/2020
(732) DAS SENSE SOCIETY SRL, STR.

FRANARULUI NR.37, CAMERA 3
IN SUPRFATA DE 16 MP, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

băcănia faină

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb, bleumarin
(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.
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, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și carbogazoase si alte bauturi
nealcoolice.
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33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
43. Servicii de cazare temporară, restaurante,
servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 09284
(151) 21/12/2020
(732) HELP NET FARMA SA, STR,

PICTOR ROSENTHAL, NR
14, ETAJ 2, AP 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Help Net Helpline

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.09.16; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru

tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncției erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse și
preparate farmaceutice pentru cloasmă, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curățare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse și preparate
farmaceutice pentru pete de sarcină, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
în scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate în scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice și minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
probiotice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente
dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
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minerale dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pentru oameni și animale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente nutritive care conțin în
principal zinc, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicină, dietetice (substanțe - de
uz medical), alimente pentru sugari, alimente
pentru copii și sugari, plasturi, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinților, materiale
stomatologice pentru confecționarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziții farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanțe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea părului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale și
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare

cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, publicitate
și marketing, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de comerţ, servicii de
vanzare cu amanuntul, ridicata şi online în
legatură cu produsele din clasa nisa 5.
38. Transmisie de informații și imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază
de prescripție medicală, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, consultanță și servicii
de informații despre produse medicale, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
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servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a frumuseții,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consulțatii în domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, îngrijire
medicală, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2020 09285
(151) 21/12/2020
(732) HELP NET FARMA SA, STR.

PICTOR ROSENTHAL, NR
14, ETAJ 2, AP 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Help Net Helpline

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.16

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

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico

farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfuncției erectile, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecțioase, produse și
preparate farmaceutice pentru cloasmă, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
produse de curățare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor organelor senzoriale,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse și preparate
farmaceutice pentru pete de sarcină, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate
în scopuri medicale, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate în scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care conțin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic și pentru
persoanele în convalescență, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, suplimente alimentare, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice și minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice de uz medical,
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suplimente pe bază de plante, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente
dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
minerale dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pentru oameni și animale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de propolis, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de lecitină, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente nutritive care conțin în
principal zinc, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicină, dietetice (substanțe - de
uz medical), alimente pentru sugari, alimente
pentru copii și sugari, plasturi, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dinților, materiale
stomatologice pentru confecționarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compoziții farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substanțe farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate și substanțe farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea părului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru

tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale și
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, publicitate
și marketing, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de comerţ, servicii de
vânzare cu amănuntul, ridicata şi online în
legatură cu produsele din clasa nisa 5.
38. Transmisie de informații și imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicații furnizate
pe internet, intranet și extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază
de prescripție medicală, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de furnizare de informații
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medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, consultanță și servicii
de informații despre produse medicale, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a frumuseții,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii farmaceutice, consulțatii în domeniul
farmaceutic, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, îngrijire
medicală, servicii de îngrijire a animalelor.

───────

(210) M 2020 09286
(151) 21/12/2020
(732) S.C. FABRICA DE ASIGURARI

BROKER DE ASIGURARE S.R.L.,
STR. CHARLES DE GAULLE ,
NR.15,, BIROUL NR. 19, ETAJ
13, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, 8E, BL.9,
AP.P03, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Fabrica de Asigurări

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, gri

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

36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (închirierea
de apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,

închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, emiterea
cardurilor de credit, servicii de agenţie de
colectare a debitelor, servicii de consultanţă în
ceea ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă/evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (RFP, evaluare financiară
a costurilor de dezvoltare referitoare la
industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscala,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtual, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
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plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, cotaţii bursiere,
servicii de brokeri/agenţi de bursă, brokeraj
de acţiuni şi obligaţiuni, servicii de garanţii,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie, funcţii de administrator fiduciar/
custode.

───────

(210) M 2020 09287
(151) 21/12/2020
(732) IONASCU THEODOR, STR.

M4 NR 2, JUDEŢ CONSTANTA,
NAVODARI, 905700, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

G&W GOD BLESS WELL

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de agenţie de import cu măşti de
protecţie respiratorie, servicii de comerţ online,
servicii de comerţ en detail, servicii de comerţ en
gross.

───────
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(210) M 2020 09057
(151) 06/02/2019
(732) KORONAPAY EUROPE LTD,

DEMOSTHENI SEVERIS 12,
OFFICE 601, NICOSIA, CHIPRE,
CY-1080, CIPRU

(740) SONIA FLOREA, CALEA
MOSILOR NR. 207, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020862,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KoronaPay

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, analiză financiară, servicii bancare,
servicii bancare electronice, tranzacții bancare
la domiciliu (home banking), birouri financiare
de clearing, organizare de colete, consultații în
domeniul financiar, servicii de card de plată,
emitere de cărți de credit, servicii referitoare
la carduri de debit, comerț și schimb valutar,
transfer electronic de fonduri, tranzacții bancare
la domiciliu (home banking), informații financiare,
emitere de cărți de credit, emitere de bonuri
valorice, împrumuturi (finanțare), management
financiar, comerț și schimb valutar, organizare de
colecte, servicii bancare de economisire, emitere
de bonuri valorice, brokeraj cu garanții reale
imobiliare.

───────
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