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Cereri Mărci publicate în 03/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05906 27/08/2020 TOYO MOTOR CENTER SRL TOYO GROUP TML TOYO

AVIATION

2 M 2020 06029 27/08/2020 ID SOLUTIONS TECH S.R.L. amparcat.ro

3 M 2020 06030 27/08/2020 SC TS LOCKS DISTRIBUTION
SRL

MAXXCLEAN

4 M 2020 06032 27/08/2020 SC MORNINGSTAR
CONSULTING SRL

DUNGGA HOME FĂRĂ CUTE,
FĂRĂ STRES

5 M 2020 06033 27/08/2020 ZSIGMOND KESZ JANOS HEMP READY

6 M 2020 06034 27/08/2020 BOGDAN FLORIN DARAGIU GAMMA ACADEMY

7 M 2020 06035 27/08/2020 J & N ENTERTAINMENT SRL DREAM MAKERS

8 M 2020 06036 27/08/2020 MARSILIAN TECHNOLOGIES
S.R.L

grileadmitere

9 M 2020 06038 27/08/2020 GREGORI TRADING SRL BED & SOFÀ idee per dormire

10 M 2020 06039 27/08/2020 VEEWIN S.R.L. ROCHENA YOUR PRETTY
DIARY

11 M 2020 06040 27/08/2020 VIDARA GROUP BUILDINGS
SRL

THE FUTURE IS HERE NOVV

12 M 2020 06042 27/08/2020 MARSILIAN TECHNOLOGIES
SRL.

grilerezidentiat

13 M 2020 06043 27/08/2020 DUMITRU-MIHAIL NICOLESCU LUPUL SECUIAN naturae et
familia OGRADA CU BUNATATI

14 M 2020 06044 27/08/2020 PEDROGROUP AGRO SRL HART

15 M 2020 06046 27/08/2020 TIBERIU FLORIAN POP CEL

16 M 2020 06048 27/08/2020 AUTO LUCAS ONLINE SRL autolucas

17 M 2020 06050 27/08/2020 NICUŞOR ILIE SUPERFIGHT SYSTEM

18 M 2020 06051 27/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE SOUP
Vegetable Flavour

19 M 2020 06054 27/08/2020 BIG BOX CONNECT S.R.L. AquaSpa

20 M 2020 06055 27/08/2020 MARIAN OUATU WEBSEM

21 M 2020 06056 27/08/2020 EUROCCOPER SRL EUROCCOPER LOGISTICS
CUSTOMS TRANSPORT since
1994

22 M 2020 06057 27/08/2020 S.ORGANIC CLOTHING SRL De IONESCU EST.2019
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 06058 27/08/2020 MC STORE SOLUTION SRL Edman

24 M 2020 06059 27/08/2020 ALEXANDRU ALIN URECHE Whelp We win by helping others

25 M 2020 06060 27/08/2020 GESTO ATU SRL gesto

26 M 2020 06061 27/08/2020 Shijiazhuang Yiling
Pharmaceutical Co., Ltd.

27 M 2020 06062 27/08/2020 MARIA IANUS SKINERGIST

28 M 2020 06063 27/08/2020 KHALED AL RIFAAI RIF REFCO

29 M 2020 06064 27/08/2020 THEREZIA PRODCOM SRL therezia

30 M 2020 06065 27/08/2020 TYCHE CREATION SRL Afaceria - Afaceri, Investitori,
Parteneri, Oportunități

31 M 2020 06066 27/08/2020 TYCHE CREATION SRL DIRO Director Românesc

32 M 2020 06067 27/08/2020 TYCHE CREATION SRL infoteca Anunță Lumea!

33 M 2020 06068 27/08/2020 ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI Hai-Hui PE COCLAURI

34 M 2020 06069 27/08/2020 EMIL BOC E fain la Cluj!

35 M 2020 06070 27/08/2020 MONDO CASA WORLD S.R.L. MIKADO PERFECT CLEAN
Home and Professional

36 M 2020 06071 27/08/2020 MEDICINAS SRL COVIFLU

37 M 2020 06072 27/08/2020 MEDICINAS SRL MEDICINAS RESIDENCE We
Build your comfort



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/08/2020

(210) M 2020 05906
(151) 27/08/2020
(732) TOYO MOTOR CENTER SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 281-283,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOYO GROUP TML
TOYO AVIATION

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 24.17.25; 24.15.21; 26.11.05;
26.11.06; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru (Pantone
532 C), gri (Pantone 427 C), roșu
(Pantone 2035 C), maro

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 06029
(151) 27/08/2020
(732) ID SOLUTIONS TECH S.R.L., STR.

MADRIGALULUI NR. 58, ET. 1,
CAMERELE 3,4 ȘI 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

amparcat.ro

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 24.17.02; 27.05.01

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

9. Produse software.
───────

(210) M 2020 06030
(151) 27/08/2020
(732) SC TS LOCKS DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. ALEXANDRIEI NR.
203A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)
MAXXCLEAN

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

7. Distribuitoare automate (cu senzor) pentru
săpun, detergent lichid şi dezinfectant.
11. Echipamente pentru sterilizare, dezinfectare
şi decontaminare, sterilizatoare de aer, aparate
de dezinfectare, nu pentru scopuri medicale,
sterilizatoare UV portabile pentru obiecte
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mici, lămpi germicige, sterilizatoare UV pentru
tacâmuri, cu funcţie de uscare, dozatoare de
substanţe dezinfectante pentru toalete.
21. Dozatoare de săpun, detergent lichid şi
dezinfectant.

───────

(210) M 2020 06032
(151) 27/08/2020
(732) SC MORNINGSTAR CONSULTING

SRL, ALEEA SOLIDARITATII
NR. 1A, BL. Y6, SC. 2, AP. 22,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032761,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DUNGGA HOME FĂRĂ
CUTE, FĂRĂ STRES

(531) Clasificare Viena:
11.07.03; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 06033
(151) 27/08/2020
(732) ZSIGMOND KESZ JANOS, STR.

GRIGORE BALAN NR. 4, BL. 42,
SC. H, ET. 4, AP. 18, JUDEȚUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520013, COVASNA, ROMANIA

(540)

HEMP READY

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.02

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

1. Extracte din plante pentru fabricarea
produselor farmaceutice, extracte din plante
pentru industria alimentară, extracte din plante
pentru uz industrial, extracte din plante, cu
excepția uleiurilor esențiale, folosite la fabricarea
produselor cosmetice, extracte din plante
erbacee, cu excepția uleiurilor esențiale, folosite
la fabricarea produselor cosmetice.
3. Produse cosmetice și preparate cosmetice,
preparate autobronzante (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), preparate emoliente
(cosmetice), preparate cosmetice pentru baie,
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice
pentru intarire, preparate pentru protecția
solară (cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
fermitatea sânilor, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
care ajută la slăbit, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate pentru
curățare impregnate pe discuri cosmetice,
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uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii
și a dinților, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii după expunerea
la razele solare, preparate pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare (cosmetice),
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, ierburi pentru baie, de
uz cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic.
5. Ierburi medicinale, ierburi medicinale
tradiționale chinezești, ierburi medicinale uscate
sau conservate, ierburi de fumat de uz medical,
extracte din plante și din ierburi de uz medical,
extracte din plante medicinale, extracte din
plante medicinale, folosite în scop medical.
29. Uleiuri comestibile, uleiuri comestibile
folosite pentru gătirea alimentelor, amestec de
ulei (de uz alimentar).
30. Ierburi uscate pentru asezonare, ierburi
uscate de uz culinar, dulciuri (nemedicinale) în
formă comprimată, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de acadele, dulciuri (nemedicinale) care
conțin arome de ierburi, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), ierburi conservate.
31. Plante de canabis, produse agricole brute
și neprocesate, canabis, neprocesat, flori
conservate, flori tăiate, flori uscate pentru
decorare, flori conservate pentru decorare,
semințe neprocesate, semințe neprocesate de
uz agricol, flori proaspete comestibile, semințe
de flori, ierburi neprelucrate, ierburi (plante),
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, ierburi
pentru consumul uman sau animal.

───────

(210) M 2020 06034
(151) 27/08/2020
(732) BOGDAN FLORIN DARAGIU,

STR. EROU PETRE TATARU NR.
36, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GAMMA ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
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 managementu afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
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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, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing online, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii
de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, 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, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare [asistenţă de afaceri],
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de business intelligence, servicii
de sntreprenoriat, recrutarea de personal,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre: optimizarea

traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, organizarea
concursurilor de frumuseţe, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, tehnoredactare
computerizată electronica, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, microfilmare, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, servicii de instruire in desen, pictura,
sculptura, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, instruire practică
(demonstraţii), producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
compunerea de melodii, predare / servicii
educaţionale/servicii de instruire, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocaţională a (consiliere educaţională
sau de instruire)
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, styling și design
vestimentar, design de arte grafice, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design grafic pentru materialele
promoţionale, găzduire pe servere, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, stilizare (proiectare
industrială).
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44. Servicii de coafură, servicii de saloane de
înfrumuseţare, aranjamente florale, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2020 06035
(151) 27/08/2020
(732) J & N ENTERTAINMENT SRL, B-

DUL PACHE PROTOPOPESCU,
NR.25, ET.6, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DREAM MAKERS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06036
(151) 27/08/2020
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES

S.R.L, STR. MARESAL
ALEXANDRU AVERESCU NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP.4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

grileadmitere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.13.01; 09.07.22;
02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#206fba), gri (HEX #787878)

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

41. Educație, divertisment și sport, educație
și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
informații referitoare la cărți, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de cărți și recenzii, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, editare de publicații, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, cu excepţia celor publicitare, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, publicare de
afișe, publicare de broșuri, publicare de cărți,
publicare de cataloage, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de lucrări științifice, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale pe
suporturi de date magnetice sau optice,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
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electronic, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste pe internet,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de texte educative, publicare
de texte, publicare de texte medicale, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare multimedia, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator.

───────

(210) M 2020 06038
(151) 27/08/2020
(732) GREGORI TRADING SRL,

SOSEAUA PIPERA NR 48,
SECTOR 2, BUCURESTI, 02309,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BED & SOFÀ idee per dormire

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────

(210) M 2020 06039
(151) 27/08/2020
(732) VEEWIN S.R.L., STR. SFANTA

VINERI NR. 32, CAMERA 1, BL. A5,
SC. 2, ET. 4, AP. 15,, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ROCHENA YOUR
PRETTY DIARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 26.02.05

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

14. Bijuterii, pietre prețioase și semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii, bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, bijuterii fantezie, bijuterii-
pandantive, accesorii pentru bijuterii, închizători
pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, bijuterii
din metale semipreţioase, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii placate cu aliaje
din metale prețioase.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, lenjerie
intimă, lenjerie de damă, lenjerie de corp,
lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie de corp antiperspirantă, lenjerie
de corp lungă, lenjerie intimă pentru bărbați,
lenjerie intimă pentru modelarea corpului, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă]) rochii pentru femei,
rochii lungi de seară, rochii de gală pentru
femei, jachete (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
tricoturi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
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denim, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte pentru dormit,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, pantaloni.

───────

(210) M 2020 06040
(151) 27/08/2020
(732) VIDARA GROUP BUILDINGS

SRL, ALEEA SLANIC NR. 3A, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

THE FUTURE IS HERE NOVV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de cazare, servicii oferite de hoteluri.

───────

(210) M 2020 06042
(151) 27/08/2020
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES

SRL., STR. MAREŞAL
ALEXANDRU AVERESCU NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP. 4, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

grilerezidentiat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.07; 02.01.01; 02.01.15;
02.01.23; 26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz (Hex
#019393), grin închis ( Hex #515151),
alb

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

41. Educație, divertisment și sport, educație
și instruire, furnizarea educației, furnizare
de activități culturale, furnizare de conținut
audio online nedescărcabil, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți și
recenzii, publicare și editare de cărți, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, editare de publicații, editare
de texte scrise, altele decât cele publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele de uz publicitar, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet
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care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de cărți educative, publicare de cărți, publicare
de cărți audio, publicare multimedia de cărți,
publicare de cataloage, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare de
cărți și recenzii, publicare de cărți și reviste,
publicare de reviste și cărți, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de materiale didactice, publicare de materiale
didactice educative, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale pe
suporturi de date magnetice sau optice,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
texte educative, publicare de texte medicale,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, pe internet, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
multimedia, publicarea de materiale multimedia
online, publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, servicii educaționale
pe calculator, servicii educaționale asistate pe
calculator.

───────

(210) M 2020 06043
(151) 27/08/2020
(732) DUMITRU-MIHAIL NICOLESCU,

STR. AEROPORTULUI NR. 1D, BL.
3, ET. DEMISOL, AP. 3, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

LUPUL SECUIAN
naturae et familia

OGRADA CU BUNATATI

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
29. Mâncăruri gătite constând în principal din
legume, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte.

───────
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(210) M 2020 06044
(151) 27/08/2020
(732) PEDROGROUP AGRO SRL, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 204, AP. 4,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540509, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

HART

(531) Clasificare Viena:
24.01.13; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Hex
#EC0101), alb, negru

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

12. Tractoare, tractoare horticole, tractoare
municipale.

───────

(210) M 2020 06046
(151) 27/08/2020
(732) TIBERIU FLORIAN POP, CALEA

CRANGASI NR. 10, BL. 19A, SC. B,
AP. 82, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.12

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

clase:
42. Crearea și menținere site.

───────

(210) M 2020 06048
(151) 27/08/2020
(732) AUTO LUCAS ONLINE SRL,

STR. BARBU CATARGIU NR. 1,
JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA ,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

autolucas

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu roți și pneuri și șenile pentru
vehicule, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu produse de curățare
pentru vehicule, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu uleiuri pentru
motoare de autovehicule, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
uleiuri de lubrifiere pentru echipamente auto,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu lubrifianți pentru automobile, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu deodorante pentru automobile, servicii de
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comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu dezodorizante pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
produse pentru odorizarea aerului în automobile,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu compartimentatoare pentru
portbagaj, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu tăvi pentru portbagaj,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu huse pentru scaune, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
huse de scaune pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu huse pentru scaune de vehicule, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu prelate, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu prelate pentru vehicule,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu portbagaje pentru vehicule, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu paravânturi pentru automobile, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
parasolare pentru automobile, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu bare de
torsiune pentru automobile, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu jante, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu anvelope, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu aplicaţii software, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
ceasuri pentru automobile, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu paturi,
așternuturi, saltele și perne, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mobilă şi
mobilier, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu etichete din material textil, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vopsele pentru automobile, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu articole
de fierărie, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu bagaje şi genţi de
transport, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
brichete pentru automobile, servicii de comerţ cu

amănuntul şi cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale.

───────
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(210) M 2020 06050
(151) 27/08/2020
(732) NICUŞOR ILIE, STR. IOAN

POPASU NR. 2, BL. 3, ET. 3, AP.
17, JUDEŢUL BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SUPERFIGHT SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.02; 27.05.24

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

41. Activități sportive și culturale, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, pregătire cu privire la
activități sportive, servicii de antrenament pentru
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, furnizare de informații despre activități
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, coordonare de cursuri, cursuri
de pregătire sportivă, cursuri de arte marțiale,
formare profesională cu privire la autoapărare,
antrenamente sportive, instruire în domeniul
antrenamentelor, organizare de antrenamente
de sport, organizarea de competiții sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de
activități sportive sau competiții, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii.

───────

(210) M 2020 06051
(151) 27/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

TBK, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 25TH/FL, JL.
JEND. SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, 12910,
INDONEZIA

(740) PETOSEVIC SRL , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010458,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE

SOUP Vegetable Flavour

(531) Clasificare Viena:
25.01.18; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
verde

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

30. Tăiţei, paste, biscuiţi, sosuri (condimente),
condimente, sos soia, ceai, sos de roşii,
vermicelli (tăiţei), făină de grâu.

───────
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(210) M 2020 06054
(151) 27/08/2020
(732) BIG BOX CONNECT S.R.L., STR.

CHIMIRULUI NR. 4, JUDETUL
ILFOV, DOMNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

AquaSpa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.03.06

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dușuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu capete de pulverizare pentru dușuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dușuri
(instalații de baie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
paravane pentru dușuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dușuri de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dușuri vândute sub formă de seturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
supape de control pentru dușuri (accesorii pentru
instalații),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sisteme de încălzire a apei
pentru dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu
furtunuri de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabine pentru duș,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabine de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stropitoare
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capete de duș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unități
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu
căzi cu duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu robinete de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru duș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căzi de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căzi pentru duș, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu
supape pentru duș, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu capete de pulverizare
pentru dușuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dușuri (instalații de baie), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu paravane pentru dușuri, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dușuri de grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dușuri vândute sub formă de seturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu supape de control pentru
dușuri (accesorii pentru instalații), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu sisteme de încălzire a apei
pentru dușuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
seturi de baie cu chiuvetă și mască
cu sertare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu furtunuri de
duș, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabine pentru duș,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cabine de duș, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aparate de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
instalații de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
stropitoare pentru duș, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
capete de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu unități
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu panouri de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu căzi cu duș, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu robinete de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu accesorii pentru duș, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu căzi
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu căzi
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu supape
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dușuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu
capete de pulverizare pentru dușuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dușuri (instalații de baie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură
cu paravane pentru dușuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dușuri de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dușuri
vândute sub formă de seturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu
supape de control pentru dușuri (accesorii pentru
instalații), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive de
încălzire a apei pentru dușuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu furtunuri
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cabine pentru duș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabine de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instalații de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu stropitoare pentru duș,
servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu capete de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu
unități de duș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu căzi
cu duș, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
robinete de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu accesorii pentru
duș, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căzi de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în
legătură cu căzi pentru duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu
supape pentru duș.

───────

(210) M 2020 06055
(151) 27/08/2020
(732) MARIAN OUATU, STR. AL.

LAPUSNEANU NR. 7, JUDETUL
CALARASI, VASILATI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

WEBSEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de agenție de publicitate.
───────
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(210) M 2020 06056
(151) 27/08/2020
(732) EUROCCOPER SRL, STR. DJ

216, BIFURCAŢIE NR. 4, ŞOS.
TIMIŞOARA-ARAD, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

EUROCCOPER
LOGISTICS CUSTOMS

TRANSPORT since 1994

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 24.17.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072 C)

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 06057
(151) 27/08/2020
(732) S.ORGANIC CLOTHING SRL,

STR. TABARA NR. 1A, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

De IONESCU EST.2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.07.16; 05.13.04

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de
agenție de import - export.

───────

(210) M 2020 06058
(151) 27/08/2020
(732) MC STORE SOLUTION SRL, STR.

CETATUIA NR. 12, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Edman

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

9. Aparate audiovizuale folosite în scopuri
didactice, cap de manechin pentru cursuri
de coafor (material didactic), dispozitive
de imagistică de uz științific, dispozitive
de monitorizare a temperaturii, de uz
științific, îmbrăcăminte specială pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, mănuși de plastic de unică folosință
pentru laborator, spectografe (astronomie),
spectrografe, adaptoare audio, aparate de
alimentare cu energie electrică, aparate de
alimentare cu energie continuă, aparate de
transmisie în rețea, aparate pentru retea
de electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
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aparate și instrumente pentru controlul
electricității, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), bănci de încărcare, cabluri
de conectare SCART, convertoare alternativ-
continuu, convertoare de cc/ca, filtre electrice,
instrumente pentru distribuirea curentului
electric, sisteme și aparate pentru împământare
statică, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, accesorii pentru
aplice de perete (comutatoare), adaptatoare
de priză, adaptoare USB, adaptoare coaxiale,
adaptoare de current alternativ, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen sub formă de adaptoare
electrice, adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare
pentru prize, ansambluri de comutatoare
electrice, aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice), aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice) pentru
mașini, aparate pentru citirea discurilor optice,
aplice decorative pentru întrerupătoare și
prize, adaptate, atenuatoare coaxiale, balast
pentru becuri cu halogen, balast pentru
becuri fluorescente, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru lămpi cu descărcare în
gaz, amplificatoare de antene, amplificatoare de
antenă, antene, antene de recepție pentru emisia
prin satelit, antene de semnal, antene pentru
mașini, antene pentru radar, antene pentru
transmisie de unde radio, antene radio, antene
terestre de frecvență radio, benzi electrice
cu prize care se pot muta, componente de
radiofrecvență, piese pentru antene, prize pentru
antene, balast pentru lămpi cu halogen, balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine de inducție, bobine electronice,
butoane comutatoare (electrice), butoane de
sonerie, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
adaptoare pentru căști, cablaj electric, cablu
izolat pentru instalații electrice, cabluri de chitară
electrice, cabluri de conectare, cabluri de curent,
cabluri de demaror pentru motoare, cabluri de
interfață electrice, cabluri
electrice, cabluri electrice acoperite cu cauciuc,
cabluri electrice de conectare,
cabluri metalice (electrice), cabluri pentru
transmisia de semnale optice, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, cabluri
prelungitoare electrice, canale de cabluri
electrice, canale pentru cabluri electrice,
conectori cu fișă pentru cabluri electrice,

conectoare pentru circuite electronice, conectori
de cabluri, conectori din metal
pentru cabluri cu filet, conectori pentru cabluri
electrice, conexiuni de cablu
(electricitate), cutie pentru cabluri electrice, cutii
de joncțiune pentru fire electrice, cutii de
joncțiune pentru stocarea joncțiunilor de cabluri,
cutii ramificație cabluri telefonice, dispozitive de
marcare pentru cabluri electrice, etichete pentru
identificarea firelor electrice, etichete pentru
identificarea cablurilor electrice, fire de cupru
(izolate), fire de termostat, fire pentru siguranțe,
garnituri de etanșare cu protecție cablu, instalații
de cabluri electrice, joncțiuni de cablu (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
marcaje de identificare a cablurilor pentru cabluri
electrice, mufe pentru cabluri electrice, cabluri
de împământare, cabluri pentru antene, capace
de siguranță pentru prize, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, carcase pentru
aparate electrice, carduri de memorie, carduri de
memorie flash, cartele de extindere a memoriei,
aparate de procesare a filmelor radiografice,
altele decât cele de uz medical, aparate de
înregistrare a vocii cu cip integrat, carduri RAM
(memorie cu acces aleatoriu), carduri cu circuite
electronice, carduri cu microprocesor, carduri
de expansiune, carduri de interfață pentru
echipament de procesare a datelor sub formă de
circuite imprimate, carduri de memorie cu circuite
integrate utilizate pentru a cântă la instrumente
musicale electronice, carduri și cartele cu cip,
cartele care încorporează un circuit electronic
integrat (cartele inteligente), cartele cu cip
(carduri cu circuite integrate), cartele cu circuite
integrate, cartele cu microcip, cartele prevăzute
cu circuite integrate, chipseturi, circuite de
focalizare, circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite electronice, circuite integrate,
circuite integrate electronice, controlere logice
programabile, dispozitive electronice de editare
a textelor, microcontrolere, microprocesoare,
microprocesoare programabile prin software,
plăci de circuite audio, plăci de circuite
electrice, plăci de circuite electronice, plăci
de circuite pentru controlere, procesoare de
imagini, procesoare de filme, smart card-uri
goale (card-uri de memorie cu miniprocesor),
cititoare de benzi magnetice, cititoare de
carduri cu cip, cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri inteligente, cititoare
de carduri pentru cărți de credit, cititoare
de cartele, cititoare de cartele electronice,
cititoare de discuri optice, cleme crocodil
(conectori electrici), cleme de împământare,
componente electronice pentru aparate de jocuri
de noroc, componente electronice pentru card-
uri de memorie cu miniprocesor, componente
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electronice utilizate la mașini, componente
microelectronice, comutatoare coaxiale,
comutatoare (electricitate), comutatoare emisie-
recepție, comutatoare termice, comutatori cu
senzori, conectoare adaptoare (electrice),
conectoare (electricitate), conectoare electrice,
conectoare electronice, conector prize
(electrice), conectori coaxiali, conectori cu pini de
uz electric, conectori de înaltă tensiune pentru
bujii, conectori electrici izolați, conectori electrici
pentru terminale, conectori pentru cabluri
coaxiale, conectori tip jack, conexiuni electrice,
contacte electrice, contactoare electrice, cutii
de conexiuni electrice, dispozitive cu memorie
pentru stocare, dispozitive de memorie,
dispozitive pentru citirea cardurilor, ecrane
electronice tactile, ecrane tactile, ecrane tactile
(electronice), fascicule de cabluri electrice,
fișe banană, fotocelule, fototuburi, ieșiri pentru
televizoare, indicatoare de frecvență, indicatoare
pentru siguranțe fuzibile, inductoare, inductoare
electrice, inductoare electronice, întrerupătoare,
întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de
curent electric, întrerupătoare de lumină,
întrerupătoare de sfârșit de cursă, întrerupătoare
de uz casnic (electrice), întrerupătoare
electrice cu buton, întrerupătoare electrice de
lumină, întrerupătoare pentru lămpi electrice,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare tactile
(electrice), întrerupătoare tactile electronice,
modulatoare de iluminare, modulatoare de
lumină, module de alimentare, module de
control (electrice sau electronice), module
de memorie, module de reglare (electrică),
module de întrerupere, pini pentru terminale
electrice, prelungitoare cu prize multiple,
potențiometre digitale, potențiometre de reglare,
prize cu telecomandă, prize de alimentare
cu energie electrică, prize de relee, prize
de telefon, prize electrice, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
protecții pentru prize, racorduri de conducte
(electrice), racorduri electrice, rame pentru prize
electrice, ramificații cu întrerupător (electrice),
receptoare radio pentru telecomenzi, receptori
de semnale electronice, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, regulatoare de iluminare,
regulatoare de temperatură, relee coaxiale,
relee de protecție împotriva supratensiunii,
relee de supraîncărcare, releuri de protecție
pentru motoare, rezistențe electrice, rezistențe
variabile, rezistențe, rezistoare de inducție,
siguranțe, siguranțe de contact (electrice),
siguranțe (pentru aparate de telecomunicații),
siguranțe pentru vehicule, sisteme electronice
integrate de asistență șofer pentru vehicule

terestre, sisteme electronice de navigație,
sisteme de siguranță electronice integrate
pentru vehicule terestre, sisteme integrate
electronice de alarmă în caz de pericol
pentru automobile, sisteme integrate electronice
pentru evitarea pericolelor și a coliziunii pentru
automobile, supape electrice (termoionice),
suporturi pentru bobine electrice, suporturi
pentru fire electrice, taste tonuri (tone pad),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
transmițătoare cu inducție, transmițătoare radio
pentru telecomenzi, tranzistoare (electronică),
unități de conectare (electrice), unități de
memorie electronice, unități de memorie
semiconductoare, unități pentru discuri optice,
aparate de măsurare a prafului, aparate
de înregistrare, aparate de înregistrare a
kilometrilor, aparate de înregistrare a presiunii,
aparate de înregistrare electrice, aparate
electrice pentru înregistrarea scorului, aparate
electronice de înregistrat temperatura, nu
de uz medical, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele
decât cele pentru uz medical), aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru inregistrarea datelor, aparate pentru
înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea timpului, ciclometre, calculatoare
de drum, dispozitive electronice pentru
înregistrarea ritmului cardiac (altele decât
cele de uz medical), instrumente pentru
înregistrarea activității cardiace (cu scopuri
științifice), kilometraje pentru vehicule, sisteme
de pontaj (dispozitive de înregistrare a timpului),
tahografe, mașini pentru ștanțarea datei și
orei, logger de date (software), aparate de
detectare și măsurare a distanței cu ajutorul razei
coerente (LIDAR) pentru vehicule, aparate de
măsurare a luminiscenței, aparate electronice
pentru analizarea culorilor, aparate numerice
pentru indicarea poziției, aparate pentru analiza
aerului, aparate pentru detectare și măsurare
cu impulsuri de lumină laser (LIDAR), aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente
pentru controlul vitezei vehiculelor, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, bușoane indicatoare de presiune pentru
valve, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al funcției
și stării altor dispositive sau sisteme electrice,
electronice și mecanice, aparate cu telecomandă
pentru instalații de aer condiționat, aparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/08/2020

cu telecomandă pentru pornirea vehiculelor,
aparate de comandă cu activare sonoră pentru
instalațiile de iluminat, aparate de comandă
electrică, aparate de comandă la distanță cu
infraroșu, aparate de comandă pentru iluminat,
aparate de comandă programabile, aparate de
control al proceselor (electronice), aparate de
control de supraveghere (electrice), aparate
de reglaj termostatic, aparate de reglare a
căldurii, aparate de reglare a temperaturii,
aparate de reglare a vitezei variabile, aparate
de telecomandă pentru iluminat, aparate de
teleghidaj, aparate electrice de comandă a
proceselor technice, aparate electronice pentru
controlul la distanță al semnalelor, aparate
pentru controlul căldurii, aparate pentru controlul
energiei electrice, aparate pentru controlul puterii
electrice, aparate pentru controlul temperaturii
(termostate) la vehicule, aparate pentru controlul
temperaturii folosite la motoarele de vehicule,
aparate pentru controlul temperaturii folosite la
sistemele de încălzire ale vehiculelor, aparate
pentru controlul temperaturii pentru mașini,
aparate pentru reglarea temperaturii apei,
aparate pentru controlul temperaturii pentru
mașini (termostate), brelocuri electronice sub
formă de dispozitive
de comandă la distanță, comenzi audio-
sensibile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi pentru jaluzele lamelare
(electrice), console de control pentru aparate și
instrumente de iluminat, controlere (indicatoare)
de viteză (electrice), cronometre electronice de
bucătărie, cronometre programabile, dispozitive
de comandă electronică (ECG) pentru lămpi
și corpuri de iluminat cu leduri, dispositive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de control industriale care includ software,
dispozitive de control pentru lumini de scenă,
dispozitive de control termostatic, instrumente
de control al temperaturii (termostate),
instrumente pentru controlul temperaturii,
întrerupătoare diferențiale, întrerupătoare
termice, programatoare pentru încălzire
centrală, receptoare pentru telecomenzi,
regulatoare de temperature (termostate),
regulatoare de viteză (electrice), regulatoare
de viteză (electronice), sisteme de control
al presiunii, sisteme de control automat al
vitezei vehiculelor, stații de control de la
distanță (electrice sau electronice), telecomenzi,
telecomenzi cu infraroșu, telecomenzi fără
fir pentru dispozitive electronice portabile și
calculatoare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor
de mașină, telecomenzi pentru acționarea
automată a supapelor, telecomenzi pentru
acționarea machetelor de vehicule, telecomenzi

pentru comanda produselor electronice,
telecomenzi pentru dispositive electronice
mobile, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru jaluzele,
telecomenzi pentru jucării zburătoare,
telecomenzi pentru locuință, telecomenzi pentru
motoare, telecomenzi pentru proiectoare,
telecomenzi pentru sisteme multimedia,
telecomenzi universale, termostate de
cameră, termostate digitale pentru control
climatic, termostate digitale pentru controlarea
temperaturii, termostate electrice, termostate
mecanice pentru încăperi, termostate pentru
motoarele vehiculelor, termostate pentru
vehicule, transmițătoare pentru telecomenzi,
alcoolmetre, aparate de cronometrare, aparate
de dozaj, aparate de dozare pentru împrăștierea
parfumurilor în cantități măsurate, aparate de
filetat, aparate de măsură, aparate de măsură
a conținutului, aparate de măsură a nivelului cu
laser, aparate de măsură a presiunii din pneuri,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate de
măsură de precizie, aparate de măsură pentru
expunere fotografică, aparate de măsură pentru
praf fin, aparate de măsură ultrasonice, aparate
de
înregistrare de presiune, aparate de măsurare
a nivelului, aparate de măsurare a nivelului
lichidelor, aparate de măsurare a presiunii,
aparate de măsurare a transparenței, aparate
de măsurare a vântului, aparate de măsurare
unghiuri, aparate de măsurat acustice,
aparate de măsurat digitale, aparate de
măsurat indexul de disconfort (care rezultă
din combinația temperaturii și a umidității),
aparate de măsurat înclinarea unei pante,
aparate digitale de măsurat ph-ul, aparate
electrice de măsurare, aparate electronice
de măsurare pentru robinele, aparate pentru
echilibrarea roților, aparate pentru măsurarea
consumului de combustibil, aparate pentru
măsurarea nivelului de sunet, aparate
pentru măsurarea nivelului lichidelor folosite
la autovehicule, aparate pentru măsurarea
umidității, aparate pentru măsurarea volumului,
aparate pentru numărarea banilor, aparate
pentru înregistrarea timpului și a datei, aparate
pentru telemetrie, aparate pentru verificarea
geometriei roților, barometre, baroscoape, nivele
cu bulă de aer, busole magnetice (pentru
măsurători topografice), busole magnetice
pentru supraveghere, cântar de buzunar, cântare
gradate de sticlă, cântare pentru determinarea
procentului de grăsime corporală, de uz casnic,
cântare refrigerante, căni gradate, componente
optice de măsurare, contoare, contoare de
apă, contoare electrice, contoare electronice,
contoare numerice, contoare volumetrice, contor
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de rotații, controlere de presiune (manometre),
convertoare metrice, cronometre pentru aparate
automate, cronometre universale, debitmetre,
densitometre pentru cafea, dinamometre,
dinamometre digitale, dinamometre electronice,
dispozitiv de măsurare a rezistenței izolației,
dispozitive de măsurare, dispozitive de măsurare
a concentrației, dispozitive de măsurare a
radiațiilor, dispozitive de măsurat consumul
combustibilului, dispozitive de măsură și control
pentru tehnologia de aer condiționat, dispozitive
de măsurat înălțimea, dispozitive pentru
măsurarea presiunii anvelopelor, dispozitive
pentru măsurarea raportului aer/combustibil,
dispositive pentru numărarea firelor textile,
dispozitive telemetrice pentru aplicații pentru
motoare, dispozitive telemetrice pentru vehicule
cu motor, echere pentru măsurare, echere
(instrumente de măsurare), fotometre, fotometre
electronice, fotopotențiometre, giroscoape,
giroscoape pentru stabilizare, giroscoape
vibratoare piezoelectrice, greutăți, hidrometre,
inclinometre, indicatoare ale nivelului de apă,
indicatoare ale nivelului de apă pentru vehicule,
indicatoare de cantitate, indicatoare de cuplu
digitale, indicatoare de nivel, indicatoare de
nivel (nivele cu bulă de aer), indicatoare de
nivel de benzină, indicatoare de nivel de
carburant, indicatoare de nivel de combustibil,
indicatoare de nivel de combustibil pentru
vehicule, indicatoare de nivel pentru ulei,
indicatoare de nivel pentru ulei pentru vehicule,
indicatoare de nivel pentru vehicule, indicatoare
de presiune a gazelor, indicatoare pentru citirea
nivelului de lichide la distanță, instrumente de
calibrare a tirului (aparate de aliniere pentru
cătări ale armelor de foc), înregistratoare de
presiune, instrumente de măsurare, instrumente
de măsurare a parametrilor calitativi ai laptelui,
instrumente de măsurat grosimea mânerelor,
instrumente de măsurat racorduri, instrumente
de măsură a coordonatelor, instrumente de
măsură a vidului, instrumente de măsură
pentru grosime, instrumente de măsură pentru
refrigerare, instrumente de măsură pentru
umiditatea solului, instrumente de nivelare,
instrumente optice de măsurare, aparate de
măsurare a lungimii, aparate de măsurat
grosimea pieilor, aparate pentru măsurarea
adâncimii suprafeței de rulare a anvelopelor,
aparate pentru măsurarea adâncimii traverselor,
aparate pentru măsurarea distanței, aparate
pentru măsurarea distanțelor, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, benzi de măsurare
portabile, cabluri de măsură, instrumente de
măsurat în croitorie, dispozitive de fixare
pentru banda adezivă (instrumente de măsură),
dispozitive de măsurare a diametrului de cablu,

aparate de măsurat grosimea pielii prelucrate,
instrumente cu cadran pentru măsurarea
devierilor de la standard, instrumente de
măsurare a înălțimii, instrumente de măsură
ultrasonice pentru grosime, lasere utilizate
pentru măsurare, aparate pentru înregistrarea
distanțelor, rigle de calcul, rigle de măsurare,
rigle de măsurare de precizie, rigle de oțel pentru
măsurare, rigle folosite în inginerie, rigle gradate
(instrumente de măsură), rigle gradate din oțel
pentru măsurat, rigle (instrumente de măsură),
rigle gradate pentru cântare electronice, rigle
gradate pentru sărituri, rigle gradate simple
(dulgherie și tâmplărie), rigle pliante, rulete,
rulete de măsurat, senzori pentru măsurarea
adâncimii, sisteme inteligente de înregistrare a
distanței, șublere cu arcuri, șublere electronice,
telemetre cu laser, telemetre pentru golf, teuri
pentru
măsurare, trepiede (pentru aparate topografice),
ultramicrometre, ampermetre, aparate de
măsurat curentul, aparate pentru măsurarea
curentului electric, cabluri de măsurare
multimetrică, cabluri pentru testarea prizelor
de pământ (electrice), contoare de energie,
contoare de panou digitale, contoare inteligente,
debitmetre electrice, milivoltmetre, wattmetre,
voltmetre, testere pentru baterii și acumulatoare,
testere pentru baterii, ohmmetre, multimetre
pliabile, multimetre digitale, multimetre, aparate
electrice de cântărire, aparate și instrumente
pentru cântărire, balanțe, balanțe cu arc,
balanțe cu cârlig și greutate liberă, balanțe de
precizie, balanțe electronice, balanțe poștale,
cântar digital portabil pentru bagaje, cântare
cu analizoare de masă corporală, cântare de
baie, cântare de baie digitale, cântare de
birou pentru scrisori, cântare de bucătărie,
cântare de uz medical, contragreutăți, cântare
de uz menajer pentru scrisori, cântare digitale
sub formă de lingură, cântare electrice,
cântare electronice, cântare electronice digitale
portabile, cântare electronice pentru bucătărie,
cântare electronice pentru uz personal, cântare
electronice portabile, cântare pentru bebeluși,
cântare pentru scrisori, cântare vorbitoare,
aparate și instrumente de cântărit, dispozitive
și instrumente de cântărit pentru unități
de măsură standard, greutăți de calibrare,
greutăți pentru cântare, instalații de echilibrare,
mașini pentru verificarea greutății, aparate
pentru indicarea temperaturii, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz industrial,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de
uz științific, blocuri cu termocuplu, contoare
de căldură, contoare de temperatură de
uz casnic, contoare de temperatură de
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uz industrial, contoare de temperatură de
uz științific, detectoare de temperatură de
uz științific, dispozitive de restabilire a
temperaturii, indicatoare de temperatură a
gazelor de evacuare, indicatoare pentru
temperatura apei, senzori de temperatură,
termocupluri, termometre (nu pentru scopuri
medicale), termometre cu infraroșu, termometre
cu infraroșu, altele decât de uz medical,
termometre cu mercur (altele decât cele de
uz medical), termometre cu oscilatoare de
rezistență, termometre de laborator, termometre
de sticlă cu cuarț, termometre de uz casnic,
termometre digitale pentru carne, termometre
digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre electronice, altele decât cele de
uz medical, termometre, altele decât cele
de uz medical, termometre pentru carne,
termometre pentru zahăr, termometre tehnice,
unități de afișare a temperaturii, aparatură și
instrumente de cronometrare, clepsidre cu nisip,
clepsidre cu nisip (dispozitiv pentru măsurarea
timpului), contoare orare pentru motoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
cronografe folosite ca aparate specializate
pentru contabilizarea timpului, cronometre de
bucătărie, neelectrice, parcometre, parcometre
pentru vehicule, temporizatoare automate
folosite la aparatele pentru prepararea băuturilor,
temporizatoare cu numărătoare inversă,
temporizatoare de bucătărie, temporizatoare
digitale pentru ouă, temporizatoare mecanice
pentru ouă, temporizatoare pentru bucătărie,
temporizatoare pentru ouă, aparate de control
al vitezei pentru vehicule, aparate de măsurare
a vitezei loviturii mingii de golf, aparate de
verificare a vitezei la autovehicule, aparate
pentru măsurarea vitezei (fotografie), indicatoare
de viteză, indicatoare de viteză pentru vehicule,
instrumente pentru verificarea vitezei, pistoale
radar pentru evenimente sportive, senzori pentru
determinarea vitezei, senzori pentru măsurarea
vitezei, tahometre, vitezometre, indicatoare de
viteză, vitezometre pentru biciclete, instrumente
pentru măsurarea gravitației, instrumente pentru
măsurarea nivelului lichidelor, instrumente
topografice, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare pentru bujii, lupe textile,
manometre de suprapresiune, manometre de
înaltă presiune, manometre pentru măsurarea
presiunii anvelopelor, mașini de măsurare a
nivelului (pentru topografie), mașini de numărat
sau sortat monede, mașini de numărat și
sortat bani, mașini pentru echilibrarea roților
pentru vehicule terestre, mașini pentru reglarea
geometriei roților la autovehicule,
mecanisme de control pentru indicatoare de nivel
de combustibil, măsuri, măsuri

pentru băuturi spirtoase, măsuri pentru cafea,
măsurător mărime deget, nivele cu bulă de aer,
ochelari de vedere (articole optice), PH-metre,
pahare gradate, pipete pentru măsurare, altele
decât de uz medical sau de uz menajer, rigle
telescopice, rigle în formă de t pentru măsurare,
roți de măsurare, senzori de accelerație,
senzori electromagnetici pentru măsurare,
senzori electronici de măsurare, sesizoare de
nivel, sisteme de măsurare cu laser, sisteme
pentru echilibrarea roților pentru vehiculele
terestre, sonde de adâncime marină, sonometre,
spectrofotometru, spectrometre, spectrometre
de masă, spectroscoape, suporturi de măsurare,
taximetre, taximetre electronice, telemetre,
temporizatoare audio, tensiometre, wattmetre
cu frecvență radio, vibrometre, verificatoare de
fază, variometre, vacuummetre, umidometre,
trepiede pentru aparate de topografie, trasatoare
paralele pentru tâmplărie, aparate de ionizare, cu
excepția celor pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de ozonizare (nu de uz medical), filtre
electrice (pentru purificarea gazelor), ozonizoare
(ozonizatoare), alezoscoape, alezoscoape
pentru inspectarea lucrărilor, aparate de
localizare a obiectivelor (optice), aparate de
localizare a obiectivelor (telescopice), aparate de
urmărire a țintei (optice), aparate de urmărire
a țintei (telescopice), aparate optice cu raze
infraroșii, aparate pentru supravegherea țintei
(optice), aparate pentru supravegherea țintei
(telescopice), aparate și instrumente optice,
aparate și instrumente pentru astronomie,
echipament laser pentru scopuri nemedicale,
indicatoare de tip pointer electronice emițătoare
de lumină, indicatoare laser tip pointer,
indicatoare luminoase tip pointer, instalații laser,
altele decât cele pentru uz medical, lasere
folosite în scopuri nemedicinale, lasere, altele
decât cele de uz medical, defazoare optice,
deflectoare cu fascicul optic, filtre de polarizare,
filtre infraroșu, filtre optice, filtre optice de sticlă,
filtre pentru dispozitive optice, huse pentru
aparate optice, instrumente optice care conțin
oculare, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, lentile, lentil antireflex, lentile brute,
lentile de contact cosmetice, aparate pentru
curățarea lentilelor de contact, apărători pentru
ochelari, apărători pentru ochi, brațe de ochelari,
casete pentru lentile de contact, cordoane pentru
ochelari, cutii pentru lentile, cutii pentru lentile de
contact, cutii pentru lentilele de contact, etuiuri
adaptate pentru lentile de contact, etuiuri de
ochelari, etuiuri pentru ochelari fără brațe, lentile
de contact, cutii pentru lentile de contact,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
lentile pentru ochelari, lentile pentru ochelari de
vedere, lentile pentru ochelarii,
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monocluri, ochelari, ochelari cu lentile polarizate,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
prescripție medicală pentru înot, ochelari de
citit, ochelari de protecție, ochelari de vedere,
ochelari de vedere eliberați pe bază de rețetă,
ochelari de vedere pentru copii, ochelari fără
brațe, lentile pentru ochelari, ochelari (optică),
rame de ochelari, rame de ochelari fără brațe,
rame de ochelari nemontate, rame pentru
monocluri, sticle optice, sticlă de ochelari,
suporturi pentru ochelari, tocuri de ochelari,
tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
șnururi pentru ochelari fără brațe, tocuri pentru
ochelari fără brațe, etuiuri pentru ochelari de
soare, lentile de soare cu clips magnetic, lentile
optice pentru ochelarii de soare, lentile pentru
ochelari de soare, lănțișoare pentru ochelari de
soare, ochelari cu lentile de soare atașabile
(clip-on), ochelari de soare pentru animale de
companie, ochelari de soare în ton cu moda,
rame pentru ochelari de soare, tocuri de ochelari
de vedere, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, șnururi pentru ochelari de soare, brațe
pentru ochelari, brațe pentru ochelari de soare,
lentile corectoare (optică), lentile de contact
colorate, lentile de schimb pentru ochelari, lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, lentile
oftalmice de sticlă, ochelari de soare pe bază
de prescripție, ochelari fantezie, pernuțe de nas
pentru ochelari, piese pentru ochelari, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, rame din metal pentru ochelari, rame
din plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari
de vedere și ochelari de soare, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, suporturi de nas
pentru ochelari, suporturi de nas pentru ochelari
de soare, săculeți pentru ochelari, aparate
de imagistică termică pentru vedere nocturnă,
aparate de ochire (telescopice), aparatură de
vedere pe timp de noapte, lunete de vizare
pentru arme de foc, binocluri (optică), binocluri
de teatru, binocluri pentru vânătoare, corpuri
refractante, dispozitive cu raze infraroșii pentru
armele cu țintă, dispozitive cu vedere nocturnă
pentru identificarea imaginilor, dispozitive de
iluminat pentru microscoape, dispozitive de
ochire pentru artilerie (telescopice), dispozitive
de vedere pe timp de noapte pentru aviatori,
dispozitive de vizare, dispozitive telescopice de
ochire pentru tir cu arcul, etuiuri de binoclu, huse
adaptate pentru binocluri, cutii pentru lame de
microscop, lentile pentru mărit, lornete (binocluri
de teatru), lunete, lunete de arbaletă, lunete de
pușcă cu ghinturi, lunete de vizare, lunete de
vizare

(telescopice) pentru arme de foc folosite în
domeniul aeronautic, lunete de vizare
(telescopice) pentru arme folosite la sol, lunete
de vizare (telescopice) pentru arme folosite în
domeniul naval, lunete de vizare pentru arme
de foc, lunete de vizare pentru puști, lunete
pentru arme manevrate cu o mână, lunete
pentru puști, lunate telescopice pentru arme
de foc, lunete telescopice pentru artilerie, lupe
(optică), microscoape, microscoape biologice,
microscoape cu fluorescență, microscoape
cu sondă de scanare, microscoape de uz
medical, microscoape electronice, microscoape
electronice cu transmisie, microscoape
electronice cu scaner, obiective de microscop,
obiective pentru astrofotografie, obiective pentru
telescoape, obiective superangulare de tip
fisheye pentru aparate de fotografiat, ochelari
cu vedere nocturnă, ochelari de mărire, ochelari
pentru mărit, prisme (pentru telescoape),
sticle optice de vizualizare (vizoare) pentru
uși, telescoape, trepiede (pentru telescoape),
trepiede pentru binocluri, trepiede pentru
telescoape, tuburi pentru intensificarea imaginii,
vizoare optice, vizoare optice pentru uși, vizoare
pentru uși, lentile din material plastic, lentile
interschimbabile, lentile oftalmologice, lentile
optice, lentil optice brute, microscoape cu
LED, obiective (optică), ochelari inteligenți,
ochelari pentru machiaj, oglinzi (optică),
oglinzi de inspecție pentru lucrări, oglinzi de
inspecție, prisme (optică), produse de optică,
protecții laterale pentru ochelari, reflectoare
optice, stereoscoape, sticlă optică, șuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, aparate
de comandă pentru vehicule (calculatoare de
bord), aparate de localizare cu
raze infraroșii, aparate de navigație pentru
automobile, aparate de navigație
subacvatice cu sonar, aparate de poziționare
globală, aparate de reflectare a
undelor radar, aparate de sistem de poziționare
globală (GPS), aparate de urmărire a țintei
(electrice), aparate de urmărire a țintei
(electronice), aparate de urmărire a țintei
(prin satelit), aparate pentru blocarea radarelor,
aparate pentru localizarea vehiculelor, aparate
pentru ochire cu raze infraroșii, aparate
pentru stabilirea poziției, balize radio, busole,
busole magnetice, capete de căutare cu țintă,
compasuri (instrumente de măsură), compasuri
de măsurare, compasuri de navigație, dispozitive
de navigat prin satelit, dispozitive de navigație
GPS, dispozitive de ochire pentru arme de
foc (cu laser), dispozitive de ochire pentru
arme de foc (electronice), dispozitive de
ochire pentru artilerie (cu laser), dispozitive de
ochire pentru artilerie (electronice), dispozitive
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electronice utilizate pentru localizarea cu ajutorul
sistemului de poziționare globală sau a rețelelor
de comunicare celulară articolelor pierdute,
dispozitive pentru localizarea persoanelor,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
dispozitive portabile de navigare, echipament de
navigație, busole, etichete electronice, etichete
electronice de siguranță, etichete electronice
pentru mărfuri, genți pentru dispozitive de
navigare prin satelit, hardware de calculator
pentru compilare de date de localizare, hardware
de calculator pentru culegerea de date de
localizare, hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, hardware
de calculator pentru prelucrare de date
de localizare, hardware de calculator
pentru transmisia de date de localizare,
instrumente cartografice, instrumente de
navigație, instrumente de navigație electrice,
instrumente de navigație inerțială, instrumente
și aparate electronice de navigație și localizare,
programe de calculator pentru navigarea
autonomă a vehiculelor, receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (GPS), senzori
optici de determinare a poziției, senzori pentru
determinarea poziției, sisteme de asistență șofer
pentru autovehicule, sisteme de localizare a
vehiculelor, sisteme de navigație multimedia
pentru vehicule, sisteme de navigație prin satelit
pentru biciclete, sisteme de poziționare globală
pentru utilizarea pe biciclete, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
alarme acustice, alarme acustice, altele decât
cele pentru vehicule, alarme acționate de fum,
alarme antiincendiu electrice, alarme antifurt
(altele decât pentru vehicule), alarme antifurt
(cu excepția celor pentru vehicule), alarme cu
telecomandă (altele decât cele anti-furt pentru
vehicule), alarme cu vibrații ca remindere că
trebuie luată medicația, alarme de avertizare
(altele decât pentru vehicule), alarme de detecție
a scurgerilor de apă,
alarme de gaze, alarme de incendiu, alarme de
siguranță, alarme de siguranță
(altele decât pentru vehicule), dispozitive de
alarmă, alarme electrice, alarme
electrice împotriva fumului, alarme electrice
și electronice antifurt, alarme electronice
antiefracție, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, alarme pentru
bazine de înot, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme pentru gaze naturale,
alarme pentru siguranță personală, alarme
personale, alarme sonore (altele decât cele
pentru vehicule), antifurt cu alarmă, aparate
cu alarmă antifurt (cu excepția celor pentru
vehicule), aparate de avertizare de securitate,
aparate indicatoare de avertisment (altele decât

pentru vehicule), aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru identificarea intrușilor
(altele decât pentru vehicule), aparate pentru
supraveghere de securitate, aplice decorative
adaptate pentru detectoare de fum, avertizoare
de incendiu, avertizoare acustice, avertizoare
sonore electrice, camere video de securitate,
centrale de alarmă, clopote de metal pentru
alarme, declanșatoare manuale de alarmă în caz
de incendiu, detectoare de flacără, detectoare
de incendiu, detectoare de incendiu în formă de
ornamente pentru pomul
de Crăciun, detectoare electrice de fum,
detectori de radiații, difuzoare de avertizare
pentru montare pe capota vehiculelor de servicii
de urgență, dispozitive antifurt electronice,
dispozitive de alarmă, dispozitive de alarmă
personală, dispozitive de avertizare (altele decât
pentru vehicule), dispozitive electrice de alarmă
(anti-furt) (altele decât cele pentru vehicule),
dispozitive electronice de alarmă antiefracție,
dispozitive pentru detecția intrușilor (altele
decât pentru vehicule), emițătoare de semnale
de alarmă, fluiere (dispozitive de avertizare),
instalații de alarmă, instalații electrice antifurt,
lumini de avertizare (balize luminoase), lămpi
de avertizare (jaloane de siguranță), panouri
de alarmă, receptoare de semnale de alarmă,
senzori de alarmă, senzori de alarmă pentru
frigidere, senzori de alarmă pentru mașini de
spălat rufe, senzori de detectare a intrușilor
cu ajutorul microundelor, senzori de flacără,
senzori de fum (dispozitive electrice), senzori de
incendiu, senzori pentru curent electric, sisteme
de alarmă, sisteme de alarmă antiefracție,
sisteme de alarmă de securitate (altele decât
cele pentru vehicule), sisteme de alarmă pentru
scurgeri de gaze, sisteme de monitorizare a
alarmelor, sonerii (dispozitive de avertizare),
sonerii de alarmă, sonerii electronice de
avertizare, tablouri de comandă pentru alarme
de
securitate, tastaturi pentru alarme de securitate,
aparate de control pentru circulație (iluminat),
aparate de control pentru circulație (electronice),
aparate de control pentru trafic (luminoase),
aparate de control pentru trafic (mecanice),
aparate de îndrumare pentru circulație
(electrice), aparate pentru controlul circulației
(electrice), balize luminoase (dispozitive de
siguranță), balize luminoase, balize luminoase
de avertizare, claxoane pentru semnalizare,
conuri de avertizare rutiere (luminoase),
conuri de avertizare rutiere (mecanice), conuri
de plastic rutiere (luminoase), conuri de
siguranță pentru autostradă, conuri pentru
trafic (luminoase), conuri rutiere (luminoase),
conuri rutiere (mecanice), dispozitive de dirijare
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a traficului (indicatoare luminoase), facle de
semnalizare pentru autostradă, fanioane de
avertizare, firme luminate, firme luminoase,
firme mecanice, fluiere de semnalizare,
fluiere pentru chemarea câinilor, fluiere pentru
sport, geamanduri de marcare, geamanduri
de marcare și semnalizare, geamanduri de
semnalizare, indicatoare de ieșire iluminate,
indicatoare direcționale (luminoase sau
mecanice), indicatoare iluminate, indicatoare
rutiere (mecanice), indicatoare rutiere
(nemetalice) (luminoase), indicatoare rutiere
(nemetalice) (mecanice), indicatoare rutiere
din metal (luminoase), indicatoare rutiere din
metal (mecanice), indicatoare rutiere luminoase,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
îmbrăcăminte reflectorizantă pentru prevenirea
accidentelor, instrumente pentru indicarea
direcțiilor, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, lanternă de semnalizare cu laser pentru
salvare, lumini de avertizare în caz de urgență,
lămpi de avertizare pentru vehicule, lămpi de
avertizare rutieră, lămpi de semnalizare, lămpi
stroboscopice (balize de avertisment), lumini de
neon (firme), lumini rotative (semnalizatoare),
lumini stroboscopice (lumini de avertizare),
panouri luminoase de afișaj stradal, panouri
luminoase electrice, panouri mecanice de
afișaj stradal, panouri pentru semnalizare
luminoasă sau mecanică, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri nemetalice de informare
rutieră (firme luminoase), panouri nemetalice de
informare rutieră (mecanice), reflectoare pentru
semnale de trafic, semafoare (dispozitive de
semnalizare), semnale de avertizare luminoase
neelectrice pentru situații de urgență, semnale
luminoase de urgență pentru vehicule (semnale
luminoase), semnale
luminoase intermitente, sirene, sirene pentru
vehicule, sonerii de ușă, electrice,
sonerii electrice, sonerii electronice, sonerii
fără fir pentru gestionarea cozii de așteptare,
sonerii, electrice, stâlpi indicatori luminoși,
transmițătoare de semnale de urgență,
triunghiuri de semnalizare pentru avarie, aparate
de control contra
incendiului, aparate de mascare a sunetului
pentru a proteja confidențialitatea
convorbirilor, aparate de scanare corporală
cu raze X pentru securitate, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile, aparate
electronice de supraveghere,
aparate pentru prevenirea furtului, altele decât
pentru vehicule, aparate și

instrumente de semnalizare, articole
reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea
accidentelor, autopompe pentru incendii,
bastoane de mână pentru siguranță, benzi
adezive de securitate (codificate), benzi adezive
de securitate (magnetice), bătătoare pentru
stingerea focului, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, aparate de control (acționate
electric), aparate de control de acces (automate),
aparate de control de acces (electrice), aparate
de control la distanță pentru deschiderea și
închiderea portierelor de vehicule, aparate
de control la distanță pentru deschiderea
și închiderea ușilor, aparate de închidere
centralizată a ușilor, aparate electrice pentru
controlul accesului, aparate pentru controlul
accesului (electrice), aparate pentru controlul
la distanță al punctelor de intrare, aparate
pentru verificarea datelor de pe cardurile
codificate magnetic, bariere de securitate
automate, bariere optice de siguranță pentru
controlul accesului în perimetru (PAC), bariere
optice de siguranță pentru controlul accesului
în zonă (AAC), broaște electrice îngropate,
broaște metalice (electrice), carduri de acces
codificate, carduri de control al accesului
(codificate sau magnetice), carduri electronice
de acces, ceasuri computerizate cu funcție de
recunoaștere a amprentei, chei codificate, chei
electronice pentru automobile, chei electronice
pentru vehicule, chei sub formă de carduri
magnetice codificate, cititoare biometrice de
iris, componente pentru încuietori fără fir,
dispozitive de blocare declanșabile (electrice),
dispozitive de radiocomandă pentru încuierea
ușilor, dispozitive de închidere de siguranță
(electrice), dispozitive de
închidere electronice pe bază de cartelă,
garduri electrificate, închizătoare electrice
pentru vehicule, încuietori (electrice) cu
alarme, încuietori controlate prin radiofrecvență,
încuietori cu combinații (metalice) (electrice),
încuietori cu combinații (nemetalice) (electrice),
încuietori de uși cu amprentă, încuietori de
uși electronice, încuietori digitale pentru uși,
încuietori electrice, încuietori electrice cu cifru
mecanic, încuietori electrice pentru vehicule
cu motor, încuietori electronice, încuietori
electronice pentru uși, încuietori fără fir, instalații
automate de control al accesului, instalații
electrice de control al accesului, interfețe de
acces pentru rețele cu circuit privat, jetoane
de securitate (dispozitive de criptare), lacăte
(electrice) pentru biciclete, lacăte electronice,
lacăte inteligente, mecanisme de control al
accesului (automate), mecanisme de închidere
fără fir, mecanisme electronice de blocare a
caselor de bani,
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scanere biometrice, încuietori inteligente,
încuietori mecanice cu mecanism electric,
încuietori inteligente pentru uși, încuietori
nemetalice cu mecanism electric, scanere
biometrice de amprente, scanere biometrice de
retină, scanere biometrice pentru mâini, seturi
de încuietori electronice, sisteme biometrice
de recunoaștere a vocii, sisteme biometrice
pentru controlul accesului, sisteme de control
al accesului (automate), sisteme de control
al accesului (electrice), sisteme de închidere
electronice, sisteme electronice de control
al accesului pentru uși cu interblocare,
sisteme electronice de control al accesului în
clădiri, sisteme electronice de intrare, unități
de control al accesului (automate), camere
retrovizoare pentru vehicule, cartele codificate
cu caracteristici de securitate pentru identificare,
conuri de trafic, costume de zbor ignifuge,
detectoare de fum, dispozitive de monitorizare
a bebelușilor, dispozitive electronice de
supraveghere pentru bebeluși, dispozitive video
de monitorizare a bebelușilor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, echipamente de avertizare în
caz de urgență pentru autostrăzi, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție la accidente, radiații și foc, aparate
de protecție pentru prevenirea accidentelor
sau rănirilor, aparate de protecție împotriva
incendiilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau a
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte rezistente
la foc, articole de protecție pentru cap, articole
de siguranță pentru cap, aspersoare (automate)
pentru stingerea
incendiilor, banderole (luminoase) pentru
prevenirea accidentelor și a vătămării,
benzi reflectorizante pentru purtat, butoane
de panică, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
ignifuge, caschete antișoc, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cizme (încălțăminte
de protecție), cizme de protecție de
uz industrial (pentru protecție împotriva
accidentelor sau rănilor), cizme de protecție
împotriva accidentelor, cizme de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
cizme de protecție împotriva focului, cleme de
nas pentru înot, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, curele de susținere pentru muncitori,
filter pentru măști respiratorii, filtre pentru
măști respiratorii (non-medical), filter ultraviolete,
altele decât cele de uz medical, frânghii de
siguranță pentru protecție împotriva căzăturilor,
genunchiere pentru muncitori, hamuri de
salvare, încălțăminte de protecție, lentile pentru

măști de protecție pentru față, măști de
protecție (nu pentru scopuri medicale), măști
de protecție a feței pentru muncitori, măști de
protecție pentru căști de protecție, măști de
protecție pentru muncitori, măști de protecție
pentru sudură, măști de protecție împotriva
prafului, măști de sudură, măști pentru respirație,
măști protectoare pentru filtrarea aerului, măști
respiratorii, altele decât cele pentru respirație
artificială, ochelari antipraf, apărători de cap
pentru karate, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, articole pentru
protejarea capului împotriva vătămărilor în timpul
activităților sportive, căști de box, căști de
ciclism, căști de fotbal american, căști de
protecție, căști de protecție folosite în sport, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru motocicliști, căști de protecție pentru
sport, căști de protecție pentru șoferii, căști
de protecție pentru snow-board, căști pentru
schi, căști de protecție pentru copii, căști de
protecție pentru hochei pe gheață, căști de
protecție pentru baseball, căști de protecție
pentru echitație, căști de protecție pentru fotbal
american, căști de protecție pentru hochei pe
gheață, căști de protecție pentru motocicliști,
căști de protecție pentru prinzători la baseball,
căști de protecție pentru skateboard, căști de
protecție pentru sport, căști de protecție pentru
sudură, căști de protecție pentru șoferi, căști
rigide pentru scufundări, curele care se prind sub
bărbie
pentru căștile de fotbal american, genți sport
adaptate (echipate) pentru a transporta căști
de protecție, șepci de protecție, articole pentru
protecția ochilor în sport, ecrane antireflexie,
măști pentru înot, ochelari antiorbire, ochelari
antireflex, ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, ochelari
de protecție pentru sport, ochelari de protecție
pentru zapadă, ochelari de protecție pentru înot,
ochelari de schi, ochelari de sport, ochelari
de înot, ochelari de sudură, ochelari pentru
cicliști, ochelari pentru motocicliști, ochelari
pentru tir (articole optice), ochelari tip mască,
prelate de protecție, protecții dentare pentru
box, protecții dentare pentru sport, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, sisteme
de stropire pentru protecție contra incendiilor,
viziere de protecție, viziere pentru protejarea
sudorilor, veste rezistente la loviturile de cuțit,
veste de salvare pentru schi nautic, veste de
salvare pentru câini, veste de salvare pentru
animale de
companie, veste de salvare, extinctoare,
indicatoare de siguranță, lumini
intermitente de siguranță, măști de oxigen, nu
de uz medical, oglinzi de semnalizare, senzori
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de fum, sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, sisteme de supraveghere video, sisteme
electronice de bord pentru asistență la
menținerea sau schimbarea benzii în timpul
condusului, sisteme electronice de bord pentru
frânare automată, carcase de acumulatoare,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
acumulatoare electrice pentru vehicule,
acumulatori alcalini, acumulatori cu nichel-
cadmiu, alimentatoare pentru acumulatoare,
ansambluri de baterii, aparate de stocare
a electricității, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, baterie pentru
țigări electronice, baterii, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, baterii cu celule uscate,
baterii cu litiu, baterii cu nichel-cadmiu, baterii
de ioni de litiu, baterii electrice reîncărcabile,
baterii externe, baterii pentru aparate auditive,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători, baterii pentru automobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, baterii pentru
vaporizatoare, baterii pentru vehicule, baterii
pentru vehicule electrice, baterii
pentru țigări electronice, baterii reîncărcabile,
baterii reîncărcabile acționate solar, baterii
solare, baterii solare de uz casnic, carcase
de acumulatoare, carcase de baterii, celule
și baterii electrice, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule,
baterii pentru iluminat, încărcătoare, aparate
pentru încărcarea acumulatoarelor electrice,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru articole electronice pentru
fumători, încărcătoare pentru baterii cu
compensator de temperatură, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, încărcătoare
pentru joystick-uri, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare USB, încărcătoare
USB pentru țigările electronice, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
vaporizatoare, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare pentru țigarete electronice,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare portabile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, surse de
alimentare (baterii), surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, unități de alimentare cu
energie electrică

neîntreruptă, adaptoare de curent electric
destinate utilizării cu priza brichetă auto,
alimentatoare cu tensiune stabilizată, dispozitive
antiparaziți (electricitate),
aparate de condiționare a curentului, aparate
de reglare electrică, balast electronic
(balasturi) pentru iluminat, cabluri pentru
aparate pentru încărcarea bateriei, comutatoare
de branșament, comutatoare de curent,
comutatoare fără fir, comutatoare orare
automate, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, întrerupătoare
automate în miniatură, întrerupătoare cu
ceas, întrerupătoare de circuite electrice,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare de
energie electrică (comutatoare), module de
încărcare electronice, redresoare, redresoare
electrice, redresoare pentru alternator, butoane
pentru dezactivarea airbagurilor pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
butoane tactile multifuncționale, cabluri de
termocupluri, cabluri electronice, cabluri pentru
baterii, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, componente electronice, contacte
electrice din metale prețioase, cutii de
branșament (electrice), siguranțe electrice,
siguranțe fuzibile electrice, agende electronice,
agende personale electronice, aparate pentru
fotocopiere, aparate pentru reproducerea
sunetului, aparate pentru reproducerea
imaginilor, camere foto cu scanare rapidă,
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de
cerneală, neumplute, pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, goale, pentru fotocopiatoare,
copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), cabluri pentru imprimante,
aparate pentru tipărirea automată a biletelor,
mouse-uri scaner, scaner de mână, aparate
pentru scanarea de amprente digitale, cititoare
de coduri optice, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, cabluri audio, cabluri
coaxiale, cabluri cu fibră optică, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de fibră optică,
cabluri de microfon, cabluri de telecomunicații,
cabluri ethernet, cabluri USB, cabluri USB
luminoase, cabluri din fibră optică, cabluri
optice, cabluri pentru calculatoare, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri telefonice, cabluri
USB pentru telefoane mobile, cabluri video,
capete pentru cablu de telefon, comutatoare
optice, comutatoare pentru difuzor, conectoare
pentru cabluri audio, conectori optici, conectori
pentru fibra optică, fire de telefon, fire
telefonice magnetice, blocnotesuri electronice,
cartele telefonice cu credit, cititoare de
coduri de bare (decodoare), cititoare pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/08/2020

identificarea frecvenței radio (rfid), codificatoare,
codificatoare magnetice, cabluri electrice pentru
transmiterea de sunete și imagini, camere video
activate de mișcare,
camere video pentru endoscopie de uz industrial,
aparate electronice audio, aparate mobile de
recepție radio, aparate mobile de transmisie
radio, aparate radio portabile pentru difuzare
audio digitală, aparate portabile de înregistrare
de sunet, boxe, boxe de calculator, boxe fara
fir, boxe pentru automobile, boxe portabile,
bureți pentru căști, brațe telescopice pentru
microfoane, casetofoane pentru automobile,
casetofoane pentru mașină, căști, casti fara fir,
căști antifonice, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști audio, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, căști in-ear,
căști pentru muzică, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști stereo, console
pentru căști, cutii de trasport pentru aparate
radio, cutii pentru MP3 player, cutii pentru căști,
difuzoare audio pentru automobile, difuzoare
audio de uz casnic, difuzoare audio pentru
vehicule, difuzoare fără fir, difuzoare portabile
cu vibrații, echipamente de audio portabile,
filtre audio (crossovere) electronice, filtre de
reflecție, microfoane, minicăști de urechi, mufe
pentru microfon, playere de muzica portabile,
prize duble pentru căști, aparate de radio
pentru mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radio cu ceas deșteptător, radiocasetofoane
portabile, radiouri mobile, radiouri portabile,
stații radio cb, suporturi pentru microfoane,
afișaje cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
aparate de înregistrare video (PVR), aparate
de înregistrare video pentru mașină, aparate de
înregistrare video pentru vehicule, brațe pentru
fixarea televizoarelor cu ecran plat, camere de
bord, camere de filmat, camere video portabile,
filtre anti-reflex pentru ecrane de televizor și
calculator, filter anti-reflex pentru televizoare,
filtre optice pentru ecrane, filtre optice pentru
panou de afișare cu plasmă, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea la
televizoare, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, huse de protecție pentru
cititoare de cărți electronice, LCD (ecrane cu
cristale lichide), lentile fotografice, lentile pentru
film, lentile pentru proiectoare, miniproiectoare,
obiective pentru camere, obiective pentru
camere video, proiectoare portabile, rame foto
digitale, suporturi de perete adaptate
pentru ecrane de televizor, suporturi pentru
televizoare, televizoare,

videoproiectoare, difuzoare inteligente,
adaptoare pentru obiective foto, aparate cu
bliț, aparate de fotografiat, aparate de mărit
(fotografie), aparate de mărit, aparate de
satinat fotografii tipărite, aparate foto de
acțiune, aparate foto de unică folosință,
aparate fotografice, aparatură pentru bliț, blitzuri
(fotografie), blițuri pentru fotografie, camere
video de bord, camere video pentru vehicule,
camere video pentru vânătoare, capace de
obiective (pentru camere), capace de protecție
pentru camere foto, capace pentru obiective,
capete inclinabile (pentru aparate foto), carcase
pentru camere, carcase rezistente la apă
pentru camere video, curele pentru camera
foto, curele pentru camere foto, dispozitive de
iluminat pentru fotografie, filtre de lumină pentru
camere, filtre uv pentru aparate de fotografiat
digitale, filme fotografice impresionate, filtre
de obiective (pentru camere), filter pentru
aparate de fotografiat, filtre pentru camere
obscure, filtre pentru raze ultraviolete folosite
la fotografie, suporturi cu trei picioare pentru
aparate fotografice, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor fotografice, genți pentru
aparate de fotografiat, huse adaptate pentru
aparate de fotografiat, huse de videocamere,
huse pentru aparate de fotografiat, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, inele
adaptoare pentru atașarea de obiective la
aparate de fotografiat, lămpi de blitz, lentile
pentru selfie-uri, monturi de obiectiv pentru
aparate de fotografiat,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
obiective macro (lentil optică), scanere mobile
pentru documente, seturi de bliț, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, suporturi
de camere video montate pe căști, suporturi
pentru aparate de fotografiat, surse de lumină
(blițuri) folosite în fotografiere, trepiede pentru
aparate fotografice, inele adaptoare pentru
atașarea obiectivelor la aparatele foto, ochelari
3D, ochelari 3D pentru televizor, player portabil
multimedia, receptoare (audio, video) fără
fir, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate de radio, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru televizoare,
transmițătoare FM, agende digitale, carcase
carduri de memorie, carcase de protecție
pentru discuri magnetice, carcase pentru DVD-
uri, carduri bancare tipărite (codificate), carduri
bancare tipărite (magnetice), carduri de memorie
secure digital (SD), cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, etichete cu cipuri
RFID integrate, etichete codificate autoadezive,
etichete cu coduri scanabile, etichete de
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identificare (care pot fi citite de aparate), etichete
de
identificare (codificate), memorie flash, memorii
USB, stickuri de memorie,
calculatoare electronice de buzunar,
calculatoare de buzunar, calculatoare de
buzunar pentru luarea de notițe, calculatoare de
tip all-in-one, calculatoare folosite cu biciclete,
adaptoare de carduri pentru calculator, carcase
de calculator, huse adaptate pentru calculatoare,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, calculatoare
portabile, calculatoare portabile de greutate
și dimensiuni mici, computere de mână,
computere de purtat la mână, computere
mobile, computere portabile, cutii flip pentru
calculatoare tabletă, folii de protecție pentru
tablete, genți adaptate pentru laptopuri, genți de
transport pentru calculatoare portabile, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, hardware de calculator
pentru accesare și transmisie de date la
distanță, hardware de calculator pentru controlul
iluminatului, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video,
hardware pentru calculator, hardware pentru
jocuri și jocuri de noroc, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, huse adaptate
pentru calculatoare notebook, huse din piele
pentru tablete, huse pentru calculatoare de
tip laptop, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru laptopuri, huse pentru tablete, huse
pentru tastaturi de calculator, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, minicalculatoare,
calculatoare electronice de birou, cititoare de
coduri de bare, cititoare pentru cardurile de
memorie, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști pentru realitate virtuală, dispozitive de
citire de cartele USB, dispozitive de comandă
vocală, dispozitive de recunoaștere vocală,
imprimante de bilete, dispozitivie cititoare de
carduri magnetice codificate, huse de protecție
pentru asistenți personali digitali (PDA-uri), huse
pentru asistenți digitali personali (PDA-uri), huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
dispozitive digitale de ajutor personal, carcase
pentru dispozitive de stocare de date, creioane
electronice (pentru unități de afișaj vizual),
creioane optice, creion electronic (creioane
optice), creion optic (stylus) pentru calculatoare,
cutii de transport special adaptate pentru
imprimante de calculator, filter anti-reflex pentru
ecrane de calculator, filtre pentru ecrane de
afișare, filtre pentru ecrane de afișare adaptate
pentru utilizarea la calculatoare tabletă, filtre
pentru

ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea la
ecrane de calculator, filtre pentru
ecrane de calculator, filtre pentru monitorul
calculatorului, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru dispozitive de stocare
de date, huse pentru protejarea calculatorului
de praf, imprimante pentru calculator, joystick-
uri pentru calculatoare, nu pentru jocuri
video, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, mouse-uri de calculator fără fir,
mouse (periferice de calculator), periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, rame pentru monitoarele
de calculator, rezemătoare pentru braț folosite
la calculator, stații de andocare electronice,
stilouri capacitive pentru dispozitive cu ecran
tactil, stilouri cu vârf conductiv pentru dispozitive
cu ecran tactil, stilouri electronice, stilusuri
pentru ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
calculatoare tabletă, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de mouse, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
suporturi pentru încheietura mâinii pentru
utilizarea computerului,
suporturi pentru încheietura mâinii, folosite
de utilizatorii de calculatoare, suporturi
pivotante pentru calculatoare, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, tastaturi de
calculatoare, tastaturi de calculator, tastaturi
pentru tablete, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, taste pentru tastatură de calculator,
scanere pentru coduri de bare, terminale pentru
coduri de bare, aparate de colectare monede
(totalizatoare), aparate de sortare a banilor,
mașini automate de sortat bani, mașini automate
de sortat și numărat bani, mașini automate de
încasare, sisteme de puncta de vânzare (POS),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(EPOS), aparate de schimbat monede, aparate
pentru evaluarea monedelor, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acționate cu monedă pentru porți de parcări
auto, mecanisme acționate cu monede pentru
distribuitoare automate, accesorii de
montare pentru aparate radio, aparate de
comunicatie pentru vehicule, aparate de
comunicatii portabile, aparate de comunicație
fără fir, aparate de emisie-recepție cu porturi
multiple, aparate de rețea fără fir cu frecvență
super înaltă, aparate mobile de telecomunicații,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisierecepție, căști cu microfon
pentru comunicații, dispozitive de comunicații
fără fir pentru transmisia de conținut multimedia,
dispozitive de comunicații fără fir pentru
transmitere de voce, date sau imagini,
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dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, dispozitive mobile de
telecomunicații, dispozitive pentru ascultarea
și supravegherea bebelușilor, afișaje pentru
telefoane mobile, aparate de înregistrare pentru
telefon, aparate telefonice fără fir, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, brățări inteligente, cabluri de extensie
pentru telefon, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
ceasuri de mână care comunică date la alte
dispozitive electronice, ceasuri inteligente, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
fără fir
pentru telefoane inteligente, căști pentru
comunicare la distanță, conectoare pentru
telefoane, curele pentru aparate telefonice,
curele pentru telefonul mobil, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, dispozitive mâini libere
pentru telefoane, dispozitive pentru anularea
ecoului, dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, dispozitive
„mâini libere” pentru telefoane celulare, dopuri
antipraf pentru porturi de încărcare, dopuri
antipraf pentru telefoane celulare, etuiuri pentru
telefoane mobile, echipamente pentru utilizarea
fără mâini a telefoanelor mobile, fete pentru
telefoane celulare, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse cu clapetă pentru smartphone-uri, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane
(special adaptate), huse pentru telefoane
inteligente, instalații telefonice pentru
automobile, interfoane, microfoane (pentru
aparate de telecomunicație), microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, module
de afișare pentru telefoane mobile, port telefon
mobil, prize de extensie pentru telefoane,
prize pentru telefon, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, sisteme de telefonie mobilă locală,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale), suporturi pentru selfie,

utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru
telefoane mobile, telefoane, telefoane
inteligente, telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, dispozitive
pentru transmisii radio fără fir, emițătoare
și receptoare wireless, emițătoare-receptoare,
filtre pentru suprimarea interferențelor radio,
filtre pentru zgomot, filtre de radio-frecvențe,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
modulatoare, modulatoare de radio-frecvență,
portavoce, adaptoare ethernet, chei hardware
USB (adaptoare de rețea fără fir), componente
de calculator periferice fără fir, dispositive
pentru transmisie video, modemuri, modemuri
conectabile prin magistrală serial universală
(USB), portaluri inteligente pentru comunicare,
portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real, portaluri inteligente
pentru pre-procesare de date,
portaluri inteligente pentru stocare definită prin
software, portaluri pentru internetul lucrurilor
(loT), routere USB fără fir, routere wireless,
servere cloud, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, radiouri alimentate cu energie
solară, radiouri cu rază redusă de acțiune,
receptoare de radio-frecvențe, receptoare
stereo, servere de comunicații (hardware de
calculator), transmițătoare de radio-frecvențe,
transmițătoare fără fir, transmițătoare portabile,
transmițătoare radio, transmițătoare video, USB
hub-uri, dispozitive de montare pentru camere,
dispozitive de montare pentru monitoare, etuiuri
pentru telefoanele celulare, huse pentru agende
electronice, jurnale personale electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), sistem de automatizare pentru clădiri,
sisteme de automatizare pentru case, stilouri
magneto-optice, suporturi de fixare adaptate
pentru calculatoare, suporturi de fixare adaptate
pentru monitoare de calculator, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi fara
fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
botoși pentru scufundări, clipsuri pentru nas
pentru scafandri, costume de scafandru, mănuși
de scafandru, măști pentru
scafandri, măști pentru scufundare liberă,
ochelari pentru scafandri, ochelari pentru
scufundare liberă, măști de scafandru, tampoane
de urechi pentru scafandri, aparate de
demagnetizat, dispozitive de magnetizare,
insigne magnetice, magneți, magneți de pus pe
frigider, magneți decorativi, magneți decorativi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/08/2020

pentru frigider, magneți decorativi sub formă
de animale, magneți decorativi sub formă de
litere, magneți decorativi sub formă de numere,
magneți permanenți, pixuri magnetice, baze de
date (electronice), baze de date interactive,
aparate pentru înregistrări audiovideo, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice, carduri de
memorie USB, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, cărți digitale pentru
descărcare de pe internet, cărți electronice,
cărți electronice descărcabile, cărți poștale
descărcabile, DVD-uri pre-înregistrate pentru
exerciții, DVD-uri pre-înregistrate pentru fitness,
DVD-uri preinregistrate, felicitări electronice
descărcabile pentru a fi trimise prin
poșta, documente informatice în format
electronic, fișiere digitale (podcast), fonturi
de imprimare care pot fi descărcate prin
intermediul transmisiei electronice, fonturi
descărcabile, fotografii digitale descărcabile,
grafică digital (software descărcabil), imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
podcasturi descărcabile, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de
pe internet, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, holograme, holograme pentru
certificarea produselor autentice, hărți digitale
pe suport informatic, suporturi de înregistrare
(optice), aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și
simulatoare educaționale, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispositive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate.
35. Administrarea vânzărilor, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de

comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu așternuturi pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de
protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seifuri, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare

cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amă
nuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
produse de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu material textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de curățare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu radiatoare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, afișaj (publicitate în aer liber),
campanii de
marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet,

compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, marketing comercial (în afară de
comercializare), marketing afiliat, marketing de
produse, marketing de bază
de date, marketing de referință, marketing
destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, plasare de reclame, promovare a
vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de produse și
servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse și
servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive internaționale,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale
și texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), publicitate
în cinematografe, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul mediilor
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electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, publicitate
radio și de televiziune, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei,
publicitate televizată, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, servicii de
promovare, servicii de promovare a afacerilor
prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing
direct, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii de
promovare și publicitate, servicii de
publicitate, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri de
persoane, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și marketing online,
servicii de reclamă și publicitate,
servicii promoționale comerciale, servicii
publicitare de tip ""pay per click"", servicii
publicitare și de promovare.

───────

(210) M 2020 06059
(151) 27/08/2020
(732) ALEXANDRU ALIN URECHE,

STR. REPUBLICII NR. 74, JUDEŢ
BISTRITA-NASAUD, SINGEORZ-
BAI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Whelp We win by
helping others

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, roz deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Strangere de fonduri şi sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de binefacere (pentru
terţi), coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, servicii de strângere de fonduri
prin site-uri de finanțare participativă, organizare
de colecte în scopuri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strangere de fonduri caritabile,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere.

───────
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(210) M 2020 06060
(151) 27/08/2020
(732) GESTO ATU SRL, STR.

PROCLAMATIA DE LA
TIMISOARA, NR. 5, CORP DE
CLADIRE A, ET. M, MANSARDA,
BIROUL B3, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

gesto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, echipament pentru scufundări,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice,
magneti, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, materiale
înregistrate, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, aparate și
instrumente pentru acumularea și
stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului
electric, componente electrice și electronice,
aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de date,
aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații,
dispozitive de control și regulatoare,

aparate de înregistrare de date, dispozitive de
măsurare, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, dispozitive de
testare și controlul calității, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lasere,
potențiatoare optice, baze de date
computerizate (programe), conținut media
descărcabil, software, dispozitive de control al
accesului,
alarme și echipamente de avertizare,
echipamente de protecție și siguranță,
aparate de semnalizare, dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, antene și
component ale acestora, cabluri și fire electrice,
circuite
electrice și circuite imprimate, antene folosite, de
asemenea, ca și aparate de
comunicație, echipamente de radiodifuziune,
rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, echipament de
comunicație punct-la-punct,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, terminale de plată, dispozitive
de distribuire și sortare a banilor, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente,
distribuitoare de bilete, componente și piese
de calculator, software pentru sisteme de
operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator, software de
inteligență artificială, aplicații
software, software pentru jocuri, software de
monitorizare, analiză, control și
derulare de operațiuni din lumea fizică, software
de sistem și de suport de sistem și
firmware, software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru aplicații
web și servere, aplicații software descărcabile.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
prelucrare de date, sistematizare și
management, compilare de informații
comerciale, compilare de date statistice,
compilare de registre comerciale, compilare de
cataloage de afaceri, compilarea de
date statistice privind afacerile, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, compilare și analiză de informații și date
cu privire la managementul
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afacerilor, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare,
autentificare și controlul calității, consultanță IT,
servicii de consiliere și asigurare de
informații în domeniul IT, gestionarea serviciilor
informatice (ITSM), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire IT,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare,
software ca serviciu (SAAS), platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.

───────

(210) M 2020 06061
(151) 27/08/2020
(732) Shijiazhuang Yiling

Pharmaceutical Co., Ltd.,
STR. 238, TIANSHAN STREET,
SHIJIAZHUANG HEBEI
PROVINCE, HI-TECH AREA,
050035, CHINA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)

(300)
Prioritate invocată:
45542557/17-04-2020/CN

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

5. Suplimente nutritive, medicamente pentru
tratamentul bolilor despiratorii, preparate
farmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor cardiovasculare, preparate

nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, produse antibacteriane pentru
spălarea mâinilor, medicamente chinezeşti
brevetate, antiseptice, ierburi medicinale,
germicide, săpun antibacterial, dezinfectanţi,
fibre dietetice, tonice (medicamente), suplimente
dietetice, suplimente dietetice pentru consum
uman, suplimente dietetice care conţin
aminoacizi, minerale şi oligoelemente.

NR 11, BL F7C, SC 1, AP 31,
SECTOR 3,, BUCUREŞTI, 031176,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SKINERGIST

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
10. Dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoane cu handicap, aparate
de masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 06062
(151) 27/08/2020
(732) MARIA IANUS, STR FOISORULUI

──────
─

mirican
Typewritten text
Se invocă: prioritatea parţială pentru suplimente nutritive; săpun antibacterial; nr. 45542557 din data 17.04.2020, ţara CHINA, având starea acceptată.
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(210) M 2020 06063
(151) 27/08/2020
(732) KHALED AL RIFAAI, SOS.

ANDRONACHE NR. 36, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RIF REFCO

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, ojă de unghii, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, lac de unghii, lac
de bază pentru unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
preparate cosmetice, farduri cosmetice, creme
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice.
4. Combustibili pentru brichete, combustibili și
materiale pentru iluminat, compoziții pentru
controlul prafului, energie electrică, lubrifianți,
unsori, ceară și lichide industriale, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului, aditivi nonchimici pentru combustibili,
aprinzătoare pentru foc, aprinzătoare pentru
grătare, aprinzătoare de foc solide.

5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical şi preparate
dietetice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, clei pentru prins muște, hârtie pentru
prins muște, produse și articole pentru igienă.

7. Râșnițe de cafea electrice, râșnițe electrice de
piper, râșnițe electrice de sare, unelte și ustensile
electrice de bucătărie, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, roboți de bucătărie
electrici pentru uz casnic, răzătoare electrice,
storcătoare electrice pentru fructe, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice pentru
fructe și legume, storcătoare electrice de suc de
fructe, storcătoare electrice de uz casnic pentru
fructe, echipament (maşini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament (maşini)
pentru mișcare și manevrare, echipament
(maşini) pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, mașini de distribuire
(distribuitoare automate), mașini și mașini-
unelte de urgență și salvare, mașini și
mașiniunelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, generatoare de electricitate, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
râșnițe pentru condimente (acționate electric).
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, materiale
înregistrate, baterii, baterii reîncărcabile, baterii
externe, adaptoare de baterii, baterii pentru
telefoane mobile, baterii pentru
automobile, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, incarcatoare, încărcătoare USB,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare de baterii pentru
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telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, cabluri
USB, cabluri USB luminoase,
cabluri USB pentru telefoane mobile, cabluri
optice, cabluri pentru transmisia de
semnale optice, transmițătoare optice utilizate cu
cabluri din fibră optică, aparate și
instrumente radio, aparate și instrumente
multimedia, aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive pentru stocarea de date,
echipamente de comunicare, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, telefoane, telefoane
celulare, telefoane mobile, telefoane
inteligente, huse pentru telefoane, tastaturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoane mobile, căști pentru telefoane,
telefoane de mașină, carcase pentru
telefoane mobile, căști pentru telefoane mobile,
afișaje pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane inteligente, feţe pentru telefoane
celulare, carcase pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane mobile, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane (special adaptate), prize de
extensie pentru telefoane, huse din piele pentru
telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, memorii
externe pentru telefoane celulare, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, stații de
andocare pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, unități
flash USB cu microconectoare USB compatibile
cu telefoanele mobile, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, laptopuri, huse pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri,

suporturi pentru răcirea laptopurilor, plăci pentru
PC, carduri pentru PC, folii de
protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare,
camere video portabile, camere video digitale,
camere video de supraveghere,
camere video de securitate, suporturi pentru
camere video, obiective pentru camere
video, becuri de avertizare în trafic.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare electrice, arzătoare, boilere și
încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic respectiv: filtre
pentru acvarii, filtre pentru lămpi, filtre pentru
piscine, filtre pentru aparatele de extragere a
gazelor, filtre pentru aparatele de extragere a
fumului, filtre pentru căzi cu hidromasaj, filtre
de praf, filtre de apă, filtre pentru purificarea
aerului, filtre pentru aer condiționat, filtre folosite
cu aparatele de ventilare, filtre pentru aparate
de încălzit, filtre pentru sisteme de răcire, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru căzi de duș,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre de aer utilizate ca dispozitiv de
oprire a prafului în procesele industrial, filtre
pentru piscine, filtre pentru purificarea gazelor
reziduale, filtre de cafea, electrice, filtre de ceai
(aparate), filtre pentru generatoare de abur,
filtre pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare),
instalații de uscare, instalații industriale de
tratare, instalații nucleare, instalații sanitare şi
alimentare cu apă și instalaţii de canalizare,
becuri fluorescente, becuri cu LED, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri cu halogen,
becuri de lanternă, becuri pentru proiectoare,
becuri de format mic, becuri pentru indicatoare
de direcție, becuri cu LED pentru automobile,
becuri pentru panoul de bord, brichete pentru
lumânări, aprinzătoare electrice, aprinzătoare
de gaz, aprinzătoare electrice pentru bucătărie,
aprinzătoare cu gaz pentru cuptor, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, cafetiere electrice,
cafetiere electrice prevăzute cu filtru, capsule de
cafea goale pentru cafetiere electrice, grătare
(aparate de gătit), aparate electrice de gătit,
aparate de gătit cu grătare, aparate de gătit
pentru bucătărie, aparate și instalații de gătit,
cuptoare cu microunde, aragazuri de voiaj,
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aragazuri cu gaz pentru uz casnic, hote de
evacuare (hote de bucătărie).
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule terestre și
mijloace (aparate) de transport, brichete pentru
automobile.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, adezivi pentru papetărie sau menaj
(materiale de lipit), gluten (lipici) pentru papetărie
sau menaj, gume (lipiciuri) pentru papetărie
sau menaj, lipici pentru papetărie sau menaj,
materiale imprimate, bandă adezivă folosită în
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, bandă adezivă pentru hârtie și carton,
etichete adezive (papetărie), pixuri și stilouri,
creioane, caiete.
21. Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și material pentru perii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, aspersoare
(stopitori), ghivece de lut, ghivece de flori,
recipiente pentru flori, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, jardiniere, vaze, stropitori,
storcătoare neelectrice de suc, storcătoare de
fructe de uz menajer, neelectrice, capcane
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, cafetiere
neelectrice.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete din metale prețioase,
brichete pentru trabucuri, brichete pentru
țigarete, brichete, din metale prețioase pentru
fumători, brichete, nu din metale prețioase pentru
fumători, cremeni pentru brichete, doze de gaz
pentru brichete, tocuri de brichetă, fitiluri pentru
brichete.

───────

(210) M 2020 06064
(151) 27/08/2020
(732) THEREZIA PRODCOM SRL, STR.

PANET NR. 404, JUDEŢ MUREŞ,
PANET, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

therezia

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, brânzeturi,
brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază
de unt, bastoane de mozzarella, batoane de
brânză, brânză albă moale, brânză
cancoillotte, băuturi aromate pe bază de lapte,
băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi pe bază de bacterii din acid lactic,
băuturi facute din iaurt, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lactate care
conțin fulgi de ovăz, băuturi pe bază
de lapte, băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, băuturi pe bază de lapte
cu aromă de cacao, băuturi pe bază de lapte cu
cacao, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de cafea, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, băuturi pe
bază de lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de cocos, băuturi pe bază de
lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
produse lactate, băuturi pe bază de soia utilizate
ca înlocuitori de lapte, caș,
budinci pe bază de lapte, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), bucăți
de tofu prăjite (abura-age), brânză topită, brânză
tartinabilă, brânză scursă, brânză
rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră,
brânză de oaie, brânză cu pastă moale, brânză
cu mucegai, brânză cu ierburi,
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brânză cu conținut scăzut de grăsimi, brânză cu
condimente, brânză quark, brânză
cheddar, brânzeturi proaspete nematurate,
brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, înălbitori
pentru băuturi (lactate), iaurturi de băut, iaurturi
cu gust de fructe, iaurturi cremoase, iaurturi
aromate, iaurt preparat din
lapte de capră, iaurt de soia, iaurt cu conținut
scăzut de grăsimi, iaurt, glazură de
frișcă pe bază de lactate, ghee (unt limpezit),
frișcă vegetală, frișcă sub formă de
praf pentru cafea, frișcă pentru cafea constând
în principal din produse lactate, frișcă lichidă
sau praf pentru cafea, frișcă artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), frișcă, fermenți de lapte
pentru uz culinar, deserturi reci din produse
lactate,
deserturi preparate din produse lactate, deserturi
pe bază de lapte artificial,
deserturi din iaurt, creme de brânză, cheag, ceai
cu lapte (în care predomină
laptele), înlocuitori de unt, înlocuitori de
smântână, înlocuitori de lapte, înlocuitori de
frișcă pentru băuturi, înlocuitori de brânză,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitor de frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut de
lapte, lapte de nucă de cocos
pentru uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit
ca băuturi, lapte de migdale de uz
culinar, lapte de migdale, lapte de cânepă
destinat utilizării ca înlocuitor de lapte,
lapte de cocos (băuturi), lapte de cocos, lapte de
capră, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, lapte de albumină, lapte
condensat, lapte bătut, lapte
aromat, lapte acidofil, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), preparate
pentru fabricarea iaurtului, preparate cu brânză
de țară, praf de frișcă (produse
lactate), praf de brânză, mix de brânzeturi,
mascarpone, margarină, lichior de ouă
(non-alcoolic), lapte praf pentru scopuri de
alimentație, lapte praf de soia, lapte
praf de cocos, lapte praf de capră, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi,
lapte praf, lapte fermentat la cuptor, lapte
fermentat, lapte ecologic, lapte din
boabe de soia, lapte deshidratat, lapte degresat,
lapte de vacă, lapte de ovăz,
lapte de orez de uz culinar, lapte de orez, lapte
de oaie, zer uscat, zer de unt,
zer, unt cu usturoi, unt cu plante aromatice,
cremă de unt, unt, tzatziki,
tempeh, sosuri pe bază de lactate, sosuri de
brânză,
smântână grasă, smântână (produse lactate),
smântână, skyr (iaurt tipic islandez),

shake-uri din lapte, ryazhenka (lapte fermentat),
produse tartinabile lactate cu conț
inut redus de grăsimi, produse lactate tartinabile,
carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, insecte și larve preparate,
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze de
supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile, paste de carne, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, alimente refrigerate constând
în principal din pește, feluri de
mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, plăcintă cu carne,
mâncăruri preparate pe bază de carne,
mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu
ardei iuți chili, salate aperitiv, salate de legume,
salate cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat,
cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză
albă, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, măsline
umplute cu brânză feta, aflate în ulei de floarea
soarelui.
30. Sosuri pentru gustări.

───────
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(210) M 2020 06065
(151) 27/08/2020
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Afaceria - Afaceri, Investitori,
Parteneri, Oportunități

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrație comercială.
───────

(210) M 2020 06066
(151) 27/08/2020
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

DIRO Director Românesc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

35. Publicitate, administrație comercială.
───────

(210) M 2020 06067
(151) 27/08/2020
(732) TYCHE CREATION SRL, STR.

STIRBEI VODA NR.16, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200374, DOLJ,
ROMANIA

(540)

infoteca Anunță Lumea!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.18

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

35. Publicitate, administrație comercială.
───────

(210) M 2020 06068
(151) 27/08/2020
(732) ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI, STR.

IZVOARELOR NR. 2, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, SÎNGEORZ-
BĂI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

Hai-Hui PE COCLAURI
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 06.01.02;
06.19.13; 06.19.16

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovarea vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
servicii de publicitate privind industria turismului,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii
de promovare, promovare de evenimente
speciale, servicii publicitare și de promovare,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și
servicii, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
programe de premiere, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare în directă legătură cu portul
şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meşteşugurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
de concerte, concursuri şi evenimente speciale,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale şi de promovare a produselor
tradiţionale gastronomice şi a produselor
meşterilor populari, servicii de publicitate şi
promovare a agroturismului şi a meşteşugurilor.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
difuzare de programe şi emisiuni de radio şi
de televiziune, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms), furnizarea de camere de chat pe

internet și forumuri online, trasmiterea de video
la cerere.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de concursuri (divertisment), producţia de
emisiuni-concurs pentru televiziune, organizarea
de concursuri în domeniul educației sau
divertismentului, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop cultural,
educaţional şi de divertisment, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, servicii
de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor turistice, publicarea de cataloage cu
informații turistice, organizarea de cursuri de
instruire pentru turiști, fotografie, fotoreportaje,
organizare de concursuri în domeniul fotografiei
şi fotoreportajului, realizare de emisiuni
televizate şi programe radio, producţia de
programe radio şi de televiziune, organizare
de evenimente, expoziții, târguri, festivaluri și
spectacole cu scopuri culturale, educative şi
de instruire în directă legătură cu portul, jocul
şi cântecul popular, obiceiurile şi tradiţiile,
folclorul şi meştegurile tradiţionale, obiceiurile
tradiţionale gastronomice, munca câmpului şi
munca în gospodării, organizarea de manifestări
şi concursuri cu scop cultural, educaţional
şi de divertisment cu tematică specială
şi în special privind munca câmpului şi
munca în gospodării, instruire şi demonstraţii
privind meşteşugurile tradiţionale, arta populară
şi modurile de preparare a alimentelor
în bucătăria tradiţională rurală, munca
câmpului şi munca în gospodării, organizarea
de evenimente culturale, educative şi de
divertisment cu tematică populară/folclorică,
organizarea de evenimente culturale, concerte,
organizarea de spectacole, evenimente speciale
şi în special serbări câmpeneşti/festivaluri,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de imagini video şi fotografii
nedescărcabile, microfilmare.

───────
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(210) M 2020 06069
(151) 27/08/2020
(732) EMIL BOC, STR. PASTEUR 52,

JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA , CLUJ,
ROMANIA

(540)
E fain la Cluj!

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

16. Tipărituri, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, hârtie şi carton, articole de legătorie,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
adezivi pentru papetărie sau de uz casnic.
35. Publicitate, lucrări de birou, administrarea
afacerilor, managementul afacerilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06070
(151) 27/08/2020
(732) MONDO CASA WORLD S.R.L.,

STR. SPORTIV CATALIN BERCU
NR. 11, AP.11, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MIKADO PERFECT CLEAN
Home and Professional

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 26.11.12

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

clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, şampon, şampoane
pentru uz veterinar, altele decât cele cu uz
medical, preparate pentru ras, săpun pentru ras,
gel de duş, balsam de păr, şampoane uscate,
săpunuri lichide, produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate de curăţare, lustruire,
degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
corindon (abraziv), deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, uleiuri
esenţiale, ulei de migdale, săpun de migdale,
ammoniac (detergent), preparate antistatice
pentru scopuri casnice, uleiuri esenţiale
aromatice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, ulei de
bergamot, săruri de albire, sodă de albire,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă/ calupuri de săpun, aer comprimat
presurizat pentru curăţare şi desprăfuire,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate pentru
curăţarea protezelor dentare, substanţe de
curăţat pentru igienă personală, nemedicinale,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, săpun deodorant, ceară de cizmărie,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), preparate pentru îndepărtarea culorii,
crème pentru articole de pielărie/ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, altii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
geamuri, detergenti pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru
faianţă şi alte suprafeţe ceramice, produse
de curăţire pentru aparatele electrocasnice,
şerveţele impregnate cu produse curăţire
şi dezinfectante pentru obiecte şi mobilier,
odorizante pentru toaletă, detergenţi pentru
covoare, detergenţi antimucegai, diamantina
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(abrazivă), agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă (ţesătură abrazivă), tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel/hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreala pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafete
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit
pentru autovehicule, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, măşti de
înfrumuseţare, loţiuni şi creme de corp,
creme de ras, balsamuri pentru ras, loţiuni
după ras, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru

baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, servetele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
păr/ coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea parului, fixative pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigatie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijnirea unghiilor, plasturi cu gel pentru
ochi utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici
de unghii, abţibilduri pentru unghii, acetonă,
dizolvanţi pentru lacul de unghii, paste de
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dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi pentru
albirea dinţilor.
5. Dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, alcool
medicinal, șervețele sanitare pentru uz
menajer, șervețele antibacteriene, șervețele
dezinfectante.

───────
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(540)
COVIFLU

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

5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare pentru scopuri medicale,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide,
alimente dietetice de uz medical, medicamente
pe bază de plante, preparate din plante
de uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe

farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, compuși pentru
tratarea sindroamelor asociate afecțiunilor
pulmonare, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
compuși pentru tratarea bolilor respiratorii,
stimulente respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor și
dereglărilor respiratorii, preparate farmaceutice
pentru răceala, medicamente inhibitoare ale
tusei, preparate farmaceutice pentru tuse,
medicamente pentru tuse, medicamente
antivirale pentru tratarea gripei, antivirale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor virale.

───────
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MEDICINAS RESIDENCE
We Build your comfort

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
07.01.08; 26.01.16; 26.03.03
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(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
albastru, mov, gri, verde

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

36. Afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, investiții imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, inchiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de amenajare
teritorială pentru construcții, servicii de
amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții civile,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.

───────
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